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 شكر و تقدير

 جوامع اللكم، أ عطاهما مل يعمل، و الصالة و السالم عىل من  الإنسانعمل ابلقمل، عمل  اذليامحلد هلل 

 هلل و صالة و سالم عىل البشري النذير و الرساج املنري، افاكن هداية للعرب و العجم محد

 س يدان و مولان محمد و عىل اهل و حصبه و لك من سار عىل دربه، و نس تعني خبري معني

 بعد أ ما

ىلمعاين العرفان  أ مسىنتقدم بعظمي الشكر و خالص التقدير، و   ادلكتور املرشف ال س تاذ اإ

 " امحد قايد نور ادلين"

 التوجهيات الصائبة،دربنا ابملعلومات و  أ انرابملالحظات العلمية ادلقيقة و  أ مداناذلي 

 حبثنا ابلعناية و الاهامتم. أ حاطكام 

ىل ابلشكر أ تقدم كام   نجنة املناقشة املوقرة.اإ

جناز سبيل يف املساعدة يد يل قدم من للك انجزيل ابلشكر أ توجه أ ن يفوتين ل كام  العمل، هذا اإ

 :ابذلكر وأ خص

  القس نطيين املدير املايل و احملاس يب لرشكة الاحتاد الصيدلين

 الس يد:

 "جرايف معر مسري"

 الرئيس املدير العام لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين 

 :الس يد

 عرابت صاحل""

 :الوس يط املايل دلى رشكة املغاربية لالستامثر الس يد  

 "السبيت محمد"

 :احملاسب الرئييس لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين الس يد 

 "قلقول رضوان"                                        

 :حمافظ احلساابت الس يد  

 "خلف هللا عامد ادلين"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

هداء  اإ

ىل الوادلين الكرميني  اإ

ىل أ ولئك اذلين خدموا بعلم   هم شعوهبم و أ وطاهنماإ

ىل لك من يعرف عبد اجمليد من قريب أ و بعيد  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ةــامــة عــدمــقــم  
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 عامة:  مقدمة        

المتويل، و تعددت و اختلفت املصادر المتويلية  ةمتزيت الاقتصادايت احلديثة بربوز و تنايم أ مهي 

للمشاريع الاستامثرية بني أ مناط متويلية تقليدية و أ خرى متخصصة و قد اكن لهذا التعدد يف ال مناط المتويلية 

املنشآ ت الاقتصادية خاصة مع زايدة حدة املنافسة و التطور  تعرتضابلغ ال مهية ملواهجة التحدايت اليت 

ىل ضافة ا   التضخم الكبري يف ال سعار. التكنولويج الهائل اذلي يشهده العامل ا 

تعترب رشاكت رأ س املال اخملاطر من بني املصادر المتويلية املتخصصة و املورد المتوييل الرئييس لعديد  

ىل املشاريع املتعرثة ماليا. من ال صناف ضافة ا   املشاريع الاستامثرية خاصة الصغرية و املتوسطة و الناش ئة، ا 

ن أ سلوب   ال يقوم عىل متويل املشاريع الاستامثرية كام هو احلال و تقنية رشاكت رأ س املال اخملاطر، ا 

ىل املشاركة يف املرشوع الاستامثري و ذكل و اخلسائر  ح من خلال ال رابيف المتويل املرصيف بل يتعداها ا 

لفرتة زمنية معينة، و بعد ذكل تقرر اخلروج من املرشوع و تقوم ببيع أ سهمها و تعاود الاستامثر يف مرشوع 

 خر من جديد.أ  

و ينظر نظرة  ،أ رابح واعدة(-خماطر كبرية-دةل )تكنولوجياايقوم هذا المنط المتوييل الهجني عىل مع 

ىل خم ىل ضامتات مادية، ل مس تقبلية للمرشوع أ ي ا  طط أ مامل و تطورر املرشوع الاستامثري دون احلاجة ا 

ال متتكل ضامتات مادية للحصول عىل قروض مرصفية  خاصة للمشاريع اليتهذا جعهل المنط المتوييل املناسب 

 مسكل يسمح لها ابلولوج ل سواق رأ س املال. و ال

اليت حتتوي عىل كثافة يف أ صولها الفكرية )الغري مادية( اهمت هذا النوع المتوييل أ يضا بمتويل املشاريع  

 خاصة متويل البحث و التطورر.

يف ظل ل هذا برز اال طار النظري لرأ س املال اخملاطر و اذلي جاء ليؤكد عىل رشمية رأ س املال  

مطاء  اكدةال  اخملاطر من هجة و ينظم العلاقة بني خمتلف أ طراف العملية المتويلية و يعمل عىل منذجة عدم  و ا 

طار تطبيقي لهذه املهنة.  ا 

ابلرمغ من الاجهتادات النظرية اليت قدهما الباحثون لتفعيل متويل املشاريع الاستامثرية من طريق 

ال أ ن الواقع التطبيقي اثبت وجود جفوة و هوة كبرية بني املامرسة التطبيقية و  اكت رأ س املال اخملاطررش  ، ا 

شاكلي شاكلية عدم متاثل املعلومة يف مرحةل ادلراسة ال ولية للمرشوع و كذا ا   ةاال طار النظري خاصة يف حل ا 

ىل أ اكدةعدم  ضافة ا  تلكفة  أ نبادر، كام صعوبة تطبيق احللول املقرتحة لتنظمي العلاقة خماطر م  املشاريع ا 

ادلراسة املعمقة للمشاريع سامه يف احلد من حصولها عىل المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر و هو ما 
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فقط من املشاريع املرحشة  % 1ؤكد عىل أ ن و اذلي ي ،يات و اليت ختضع لهرم سلفرأ ثبتته عديد اال حصائ 

 حتصل عىل المتويل.

ن ىل قصور اال طار النظري و التوجيه ا   أ ن التطبيقي يف جتاوز خمتلف العقبات السالفة اذلكر يعود ا 

أ مه معوق يواجه املشاريع الاستامثرية للحصول  أ ن حمور هذه اال شاكليات هو قمية املشاريع الاستامثرية، كام

عداده  ن املسري مند ا  عىل المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر يه املشاريع الاستامثرية يف حد ذاهتا، ا 

خملطط ال مامل يقدم مستند يصف من خلاهل املرشوع و يف نفس الوقت حمصةل هذا املستند حساب النتاجئ 

منتظرة فقط اجلدل حول موثوقيهتا يبقى قامئا، ما جيعلها مشاريع ومهية يف نظر التقدرري، أ ي يقدم ومود 

 رشاكت رأ س املال اخملاطر  .

يواجه املبادرون بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر عديد املعوقات يف حتديد قمية حقيقية 

ىل ضافة ا  عداد التقدررات املالية، ا   املقرتح للمخاطر برأ س املال. تربرر سعر املسامهة ملشاريعهم و ا 

ن املالية ليست منبع التدفق النقدي أ ي خمطط ال مامل مبارة من نتاجئ مالية ما يس تدمي رضورة  ا 

ة يقدم صورة ساكنة من آ  ت الاقتصادية. كام أ ن املركز املايل للمنشآ  معرفة كيفية خلق القمية داخل املنش

لل صول الغري الظاهرة يف القوامئ املالية أ و ما يصطلح علهيا ة ما يس تدمي ابلرضورة تناول املبادررن آ  املنش

ابل صول الفكرية )ال صول الغري مادية(، و حماوةل حتديد جودهتا و نوميهتا و حتديد قميهتا و العمل علهيا يف 

عداد خمطط ال مامل .  ا 

شاكلية متويل املشاريع الا ن خمتلف ال حباث و ادلراسات ال اكدميية اليت تناولت ا  ستامثرية من طريق ا 

مطاء  رشاكت رأ س املال اخملاطر ركزت عىل رشاكت رأ س املال اخملاطر و أ مهلت املشاريع الاستامثرية يف ا 

، حياول هذا العمل البحيث تبيان أ مهية املعوقات اليت تعرتضها يف احلصول عىل هذا املصدر المتوييل ل مهحلول 

املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية من طريق رشاكت و اس تخدامات القياس و اال فصاح من رأ س 

 رأ س املال اخملاطر مع الرتكزي عىل تبيان ال مهية و الاس تخدامات من منظور املشاريع الاستامثرية.

شاكلية البحث: -1  ا 

شاكلية هذا العمل البحيث من خلال طرح التساؤل الرئييس التايل:  يف ظل ل هذا تربز ا 

ريع الاستامثرية أ مهية القياس و اال فصاح من رأ س املال الفكري يف متويل املشاأ رن تمكن 

 س املال اخملاطر؟من طريق رشاكت رأ  

جابة عىل التساؤل الرئييس ال بد من طرح ال س ئةل الفرمية التالية:  و للا 

 املال اخملاطر؟ رأ سما يه معوقات متويل املشاريع الاستامثرية من طريق رشاكت  -
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اس تخدامات قياس رأ س املال الفكري ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س  ما يه -

 املال اخملاطر؟

ما هو دور اال فصاح من رأ س املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية من طريق رشاكت رأ س املال  -

 اخملاطر؟

ال الفكري من منظور مرشوع الاحتاد القياس و اال فصاح من رأ س امل أ مهيةو  ما يه اس تخدامات -

 ؟مال خماطر جزائريةالصيدالين القس نطيين يف حصوهل عىل المتويل من رشكة رأ س 

 فرضيات ادلراسة: -2

 هبدف فهم املوضوع و اال حاطة مبختلف جوانبه مت وضع الفرضيات التالية:

خاصة يف مرحةل  املال اخملاطر عديد املعوقات رأ ستواجه املشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت  -

 .ية للمرشوع من وهجة نظر املبادرادلراسة التقيميية القبل 

 رأ سايل لرأ س املال الفكري ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت امليسامه القياس الغري  -

 املال اخملاطر يف حتديد الاحتياج المتوييل احلقيقي للمرشوع.

املعوقات املرتبطة ابدلراسة التقيميية القبلية ابلنس بة رأ س املال الفكري يف حل ل املايل قياسال يسامه  -

 اخملاطر.  املال رأ سللمبادررن بطلب المتويل من رشاكت 

خمطط ال مامل ابلنس بة للمشاريع املبادرة  و جودة يسامه اال فصاح من رأ س املال الفكري يف زايدة موثوقية -

 ويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر.بطلب المت

 املال. برأ سيسامه اال فصاح من رأ س املال الفكري يف تربرر سعر املسامهة املقرتح من املبادر للمخاطر  -

 يسامه اال فصاح من رأ س املال الفكري يف ختفيض خطر عدم متاثل املعلومة. -

 املال. برأ سادلراسة املعمقة ابلنس بة للمخاطر  فتاكلياملال الفكري يف تقليص  رأ سيسامه اال فصاح من  -

رأ س املال الفكري يف حتديد الاحتياج المتوييل احلقيقي ملرشوع الاحتاد ل الغري املايل قياسال يسامه  -

 الصيدالين القس نطيين.

 ابلنس بة لرشكةاملعوقات املرتبطة ابدلراسة التقيميية القبلية  حل رأ س املال الفكري يفل املايل قياسال يسامه  -

 الاحتاد الصيدالين القس نطيين.

خمطط أ مامل الاحتاد الصيدالين  و جودة يسامه اال فصاح من رأ س املال الفكري يف زايدة موثوقية -

 القس نطيين.
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يسامه اال فصاح من رأ س املال الفكري يف تربرر سعر املسامهة املقرتح من املبادر مبرشوع الاحتاد  -

 للمخاطر برأ س املال.الصيدالين القس نطيين 

 دوافع اختيار املوضوع: -3

ىلالرغبة يف اجناز أ ي معل هل أ س باب معينة، فاختيارتا لهذا املوضوع يعود  أ نال شك   :ا 

حماوةل فهم املعوقات احلقيقية اليت تقف يف وجه املشاريع الاستامثرية املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س  -

 املال اخملاطر.

برازاملال الفكري وحماوةل  رأ ستناول القياس واال فصاح من  - أ مهيته واس تخداماته، مع الرتكزي عىل تبيان  ا 

 رأ ساملال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية خصوصا من مؤسسات  رأ سأ مهية القياس واال فصاح من 

 املال اخملاطر.

ىل مواضيع المتويل.امليوالت الشخصية حنو مواضيع القياس والتقيمي احمل - ضافة ا   اس يب واملايل ا 

  مهنجية ادلراسة: -4 

اتبعنا يف هذا البحث عىل مهنج دراسة احلاةل ملعاجلة اال شاكلية املطروحة، و هذا املهنج ميكننا من 

سقاط ل هذا عىل مرشوع استامثري ملنش ة معية، و آ  اس تغلال النتاجئ النظرية و حماوةل بناء دراسة علهيا و ا 

مت اختيار رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين منوذجا، و قبل ذكل مقنا ابس تخدام املهنج الوصفي قد 

 التحلييل يف اجلانب النظري للموضوع.

ىل ثلاث فصول عىل النحو التايل:   حمتوى البحث: -5   مت تقس مي البحث ا 

شاكلية متويل املشاريع الاستامثرية من ،و جاء بعنوان الفصل ال ول: - طريق رشاكت رأ س املال  ا 

، حيث حياول هذا الفصل توضيح املعوقات احلقيقية اليت حتد املشاريع الاستامثرية يف حصولها عىل اخملاطر

ىل أ ربعة مباحث.  المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر و قد مت تقس مي الفصل ا 

لفكري يف متويل املشاريع دور القياس و اال فصاح من رأ س املال ا ،و جاء بعنوان الفصل الثاين: -

، رركز هذا الفصل عىل تناول أ مه الطرق املبتكرة لقياس رأ س املال الفكري و اليت جاءت الاستامثرية

براز و توضيح أ مهية قياسه و  لتتجاوز املعوقات احملاسبية يف قياسه، مع تناول طرق اال فصاح منه و ا 

ويل من رشاكت تفصيل يف حاةل  املشاريع املبادرة بطلب المتاال فصاح منه يف متويل املشاريع الاستامثرية، مع ال 

ىل أ ربعة مباحث.   رأ س املال اخملاطر، و قد مت تقس مي الفصل ا 
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من منظور مرشوع الاحتاد الصيدالين تطبيقية دراسة و جاء بعنوان  الفصل الثالث: -

سقاط النتاجئ النظرية من خلال دراسة   ، UPCالقس نطيين حيث حناول من خلال دراسة احلاةل هذه ا 

من رأ س  اال فصاحتوضيح أ مهية القياس و  أ يتطبيقية من منظور مرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

مال  رأ سالقس نطيين يف حصولها عىل المتويل من رشكة  الصيدالين املال الفكري ابلنس بة لرشكة الاحتاد

ىل خماطر جزائرية ، مع توضيح كيفية اختيار رشكة رأ س مال خماطر لمتويل املرشوع، و قد مت تقس مي الفصل ا 

 أ ربعة مباحث.

 

 

 



 

الأولالفصل   
شاكلية متويل املشاريع الاستامثرية  ا 

 عن طريق رشاكت رأأس املال

 اخملاطر
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 متهيد:

ن بروز رشاكت رأأس املال اخملاطر اكن حمفزا لعديد الأاكدمييني و املهنيني لتناول هذه الصيغة  ا 

طار نظري و توجيه تطبيقي ملامرسة هذه الصناعة .  المتويلية من خالل حماوةل بناء ا 

النظري لرأأس املال اخملاطر أأن يقدم الرشعية لهذه الصيغة المتويلية و ينظم العالقة بني حاول ال طار 

خمتلف أأطرافها و يعمل أأيضا عىل منذجة القرار المتوييل، لك هذا لطرح حلول خملتلف ال شاكليات اليت 

 مهة فهيا.تعرتض هذه الصيغة المتويلية يف بناء العالقة مع املشاريع الاستامثرية من خالل املسا

طار نظري و توجيه تطبيقي من جفوات و نقائص، ما يتيح الفرصة حملاوةل طرح  ل خيلو أأي ا 

شاكليات جديدة   يف تقدمي احللول لها و تدليل العقبات اليت تعرتض هذه البناءات. أأمالا 

ال حناول من خالل هذا الفصل تناول معوقات متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأأس امل

اخملاطر، و لكن قبل لك هذا س نتناول ال طار النظري و أأمه املراحل المتويلية لرأأس املال اخملاطر مربزين أأمه 

املعوقات و ال شاكليات اليت تكتنف هذه البناءات النظرية و التطبيقية املنظمة لنشاط هذه الصناعة، مع 

 ارب ادلول الرائدة يف هذا المنط المتوييل.التذكري بنشأأة و مفهوم رأأس املال اخملاطر و تقدمي أأمه جت
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 جتارب بعض ادلول يف صناعته، وأأطرافه ،: رأأس املال اخملاطر، نشأأته ومفهومهاملبحث الأول

ة الأخرى، ويليمقارنة ابلأمناط المتجتمع خمتلف املراجع البحثية واملهنية عىل خصوصية رأأس املال اخملاطر 

من خالل هذا املبحث برسد نشأأة وخمتلف مفاهمي هذا المنط المتوييل، وتناول ه زوهذا ما س نحاول أأن نرب 

 عة رأأس املال اخملاطر.اخمتلف أأطراف العملية المتويلية وجرد بعض جتارب ادلول يف صن
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 نشأأة ومفهوم رأأس املال اخملاطر : – 1

ل أأن الأمر املالحظ هو تداخل حيض رأأس املال اخملاطر ابهامتم عديد الأاكدمييني  واملهنيني، ا 

لق عىل هذه الصناعة خاصة أأن هذا المنط المتوييل هو يف طواختالف التسميات واملصطلحات اليت ت

الأساس وليد املامرسة وليس نتيجة للبناءات النظرية، لكن قبل لك هذا لبد من التذكري بنشأأة رأأس املال 

 اخملاطر.

 اخملاطر : نشأأة رأأس املال – 1 – 1

ىل نشأأة قدمية وحديثة.  ميكن احلديث بأأن نشأأة رأأس املال اخملاطر تعود ا 

 رأأس املال اخملاطر القدمي : – 1 – 1 – 1

ىل ال   الهندسة، واكن أأول مقاول ملمؤسس ع« طاليس دوميليه»وانين ييرجع أأصل رأأس املال اخملاطر ا 

اس تخراج الزيت من الزيتون، بفضل القروض اليت يف الزراعة، لأنه وضع أأحسن زراعة للزيتون، تمتثل يف 

نشاء وتطوير مرشوعه، فقد أأعترب أأحصاب هذه الأموال مقرضني  حصل علهيا، واليت لولها ما أأمكنه من ا 

ىل القرن اخلامس عرش جند بأأن كريس توف كولومبس، اعمتد يف متويل رحالته عىل  (1)،خماطرين ابلعودة أأيضا ا 

عد اد العدة والتجهزي واملؤن، وكذا بفضل هذه الطريقة اليت حصل علهيا، اس تطاع رأأس املال اخملاطر يف ا 

كريس توف كولومبس فتح الطريق للتسوق والسفر، وقد تكررت جتربة المتويل ابخملاطرة مع رحالت 

 الاس بانيني والربتغاليني خالل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش امليالديني.

 ة وأأساس لنشأأة همنة رأأس املال اخملاطر.هذه التجربة صورة مبسط اعتربت

 رأأس املال اخملاطر احلديث : – 2 – 1 – 1

رأأس املال  ىوذكل حتت مسم ،ظهر رأأس املال اخملاطر احلديث غداة احلرب العاملية الثانية يف الو.م.أأ 

 ARD «American Research Developmentتعترب ،« «Venture Capitalاملغامر 

Corporation » م ببوسطن  1946واليت رأأت النور س نة  )2(منظمة لرأأس املال اخملاطرأأول«Boston »

ىل الوراء  ARDابلو.م.أأ، لكن قبل توضيح أأمهية  يف صياغة رأأس املال اخملاطر احلديث لبد من العودة ا 

قلمي اجنلرتا اجلديدة ابلو.م.أأ. 1920وابلأخص هناية س نة   م، وهذا اب 

                                                           
 .4، ص2001عبد الباسط وفا، مؤسسات رأأس املال اخملاطر ودورها يف تدعمي املرشوعات الناش ئة، دار الهنضة العربية، مرص،  (1)

(2)Jean Lachman, Capital risque et capital investissement, éditions Economica, Paris, sans d’année de publications, 

p. 17. 
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قلمي اجنلرتا اجلديدة شامل رشق  1920يف هناية س نة  م أأكدت خنب اجملمتع املدين ورجال الأعامل يف ا 

 (Massachusetts Institute of Technology)رئيس  «Karl T. Comptan»أألو.م.أأ. أأمثال 

MIT  ورجل الأعاملRolph Flander نشاء املؤسسات التكنولوجية 1)(وأ خرون، أأكدوا  عىل أأن خلق وا 

قلميهم تده، كام يشلك حال لالحنطاط وال يعد عامل منو وتشغيل )خلق مناصب معل( و ور الاقتصادي ل 

قلميي اذلي  اليت لصعوابتل تواجه صناعة النس يج، بطاةل، اخنفاض يف التصنيع، كام أأن الس ياق الوطين وال 

رادة قوية ل جياد حلول أأمام الأزمة  1929تعيشه الو.م.أأ. والأزمة املالية العاملية س نة  م حمت برضورة تكوين ا 

ىل املؤسسات الكبرية.  الاقتصادية، خصوصا وأأنه مت حتميل املسؤولية يف لك هذا ا 

الرضوري خض املدخرات اعامتدا عىل منظامت جديدة  رأأت خنب اجنلرتا اجلديدة أأنه من أأمام لك هذا

تاكري وحتتوي عىل خماطر جد عالية، وهذا ابلرمغ من أأن حنو مؤسسات شابة وتكنولوجية ذات حمتوى اب 

تس يري احملافظ الاستامثرية ورشاكت التأأمني لها نظرة تقليدية  تالهيالك الاستامثرية املوجودة أأمثال رشاك

 حذرة فامي خيص الاستامثر )عدم اخملاطرة(.

، Flandersو Comptonواليت من بني أأمه أأعضاهئا  New Producte, Comitteكام أأضافت 

أأضافوا خطا  (Harvard Business School)، وهو أأيضا بروفيسور يف George Doriotاجلرنال 

يف ،  (2)أأساس يا للمنظامت اليت تقدم متويالت خطرة )متويالت ملشاريع ذات خماطر عالية( يه تقيمي املشاريع

رأأس املال اخملاطر واليت تسمح ظل لك هذا رمس خنب اجنلرتا اجلديدة مالمح الصيغة المتويلية اجلديدة 

قلميهم والو.م.أأ  طريق متويل مؤسسات جديدة تعترب منبعا للمنو والتشغيل وترتكز  نوذكل ع ،بضامن وازدهار ا 

ل اخرتاع وتسويق ضيسمح لها بتطوير صناعة جديدة بف عىل التقدم العلمي والتكنولويج مما من شأأنه أأن

 .Flanders تكون غري قادرة عىل ذكل حسب منتجات جديدة عكس املؤسسات الكبرية اليت

نشاء هيالك للمتويالت اخلطرة للمؤسسات اجلديدة اكن مضن أأفاكر  أأمام لك هذا ميكن القول أأن فكرة ا 

ل بعد احلرب العاملية الثانية بفضل تأأسيس  ل أأنّه مل يتحقق ا  خنب اجنلرتا اجلديدة قبل احلرب العاملية الثانية، ا 

، Comptonو Doriotرية يف الواقع تأأسست مببادرة من ، هذه الأخARDرشكة 

Drisvold،Flanders  اذلي أأصبح رئيسا لـFederal Reserve Bank of Boston  داري يف مث ا 

                                                           
(1) )Bernard Guilhon, Sandra Montchaud, le capital risque (Mecanisme de financement de l’innovation) édition 

Lavoisier, 2008, Paris, France, p.28. 
(2) Bernard Guilhon, Sandra Montchaud, op. cit, p.29. 
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MIT  ولكن يبقى أأمه مؤسس هوDoriot  واذلي مسي رئيسا لـARD  م وأأصبح بعد  1946يف ديسمرب

 ذكل يعترب مؤسس رأأس املال اخملاطر احلديث.

 مفهوم رأأس املال اخملاطر : – 2 – 1

ن رأأس املال اخملاطر ابعتباره منطا متويليا ممتزيا شلك حتديد تعريف رصحي ومبارش هل جدل كبريا بني  ا 

ىل تعدد التسميات  خمتلف الكتاب والباحثني وامجلعيات املهنية املتخصصة فيه، ويعود السبب يف ذكل ا 

العامل واليت ميكن أأن نذكر مهنا رأأس املال اجلريء، رأأس املال واملصطلحات اليت أأخذها يف خمتلف مناطق 

الكبري وعدم التفريق بني رأأس املال  طاللغ. اخل، يضاف سبب أ خر ذلكل هو املغامر، رأأس املال اخملاطر ....

 اخملاطر ورأأس املال الاستامثري، ولتحديد تعريف دقيق هل، حناول أأن نذكر أأمه التعريفات اليت تناولته وفق

 ال يت :

ه أأساسا رأأس املال اخملاطر هو منط متوييل موجّ »(G. Baygan,Frenderberg)يعّرف  -

ّن الأهداف املرجّوة ابلنس بة لرشاكت رأأس املال وللمؤسسات الشابة اليت تك ن غري مدرجة يف البورصة، ا 

املضافة عن طريق الرشاكة بني اخملاطر هو احلصول عىل مردودية عالية من الاستامثر، كام يمت خلق القمية 

املؤسسات الشابة والأموال املقدمة من طرف رشاكت رأأس املال اخملاطر واخلربة املهنية لرشاكت رأأس املال 

 «.اخملاطر

رأأس املال اخملاطر عىل أأنه عبارة عن رؤوس أأموال » Paul Gompersو Josh Fermerيعّرف  -

رات تأأخذ شلك أأموال خاصة وش به خاصة، وتكون موهجة مقدمة ومسرّية بشلك مس تقل، تركز يف استامث

ماكنية منو قوية  «.ملؤسسات خاصة ذات احامتل وا 

املال اخملاطر  رأأس»  EVCAالاستامثريرأأس املال اخملاطر ورأأس املال لتعّرف امجلعية الأوروبية  -

ينفذ هذا الاستامثر بغرض الانطالق والمنو الأويل  ،هو وجه أأو شلك من أأشاكل رأأس املال الاستامثري

 «.وبغرض توس يع نشاط معنّي 

نه أأحد أأشاكل رأأس املال الاستامثري واذلي » رمتعّرف امجلعية الأمريكية الوطنية لرأأس املال املغا - ا 

ماكنية منو قوية يفيمتثل يف الاستامثر   «.مؤسسات جديدة حتتوي عىل ا 

                                                           
 TO Huy Vu, Les facteurs organisationnels et stratégiques de la performance des fonds de capital risque 

français, thèse doctorat en sciences de gestion, université Nancy 2, 2010,23.  
 www.evca.com 
 www.nvca.org 
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ىل - أأّن رأأس املال اخملاطر ميثل صورة من صور الوساطة املالية من خالل رؤوس  يشري أأمحد بوراس ا 

دخار املؤسسات )بنوك، رشاكت تأأمني، منشأ ت أأعامل وحىت اوال اليت يرغب الادخار العام أأو الأم

السلطات العمومية( يف استامثرها مبخاطر مرتفعة عىل العموم مع توقع حتقيق عائد مرتفع )يصل يف بعض ادلول 

ىل م   .(%40أأو  %30ثل أأمرياك ا 

 من التعريفات السابقة ميكن اخلروج ابلس تنتاجات التالية :

 رأأس املال اخملاطر هو استامثر ابلأموال اخلاصة وش به اخلاصة. -

 ويل املراحل املبكرة من حياة املرشوع.مت -

 مسامهة حمدودة املدة. -

اخملاطر مبتابعة تس يريية للمشاريع املموةل وتقدم لها ادلمع  املالمسامهة نشطة : تقوم رشاكت رأأس  -

 الفين والاستشارة.

استامثر خطر : يس هتدف المتويل برأأس املال اخملاطر مشاريع ذات خماطر عالية وهذا مقابل مردودية  -

ىل طبيعة املشاريع املموةل كوهنا مشاريع  ضافة ا   ،من هجة ابتاكريهعالية، تعود هذه الأخطار ا  ىل أأهنا يف ا 

 مراحلها املبكرة أأي أأهنا تمتزي بدرجة عالية من عدم الأاكدة.

استامثر متوسط وطويل الأجل : توظف رشاكت رأأس املال اخملاطر أأموالها يف املشاريع املموةل يف  -

ىل  3مدة ترتاوح من  ىل  7ا   س نوات. 10س نوات وقد تصل يف بعض الأحيان ا 

المتويل برأأس املال اخملاطر بوساطة مالية يقودها اخملاطر برأأس املال مضن وساطة مالية : متر معلية  -

 رأأس املال اخملاطر أأحد أأوجه رأأس املال الاستامثري.و يعترب   ،عالقة تربطه بني املستمثرين واملشاريع املموةل

ن أأمه ما يشّد الانتباه ويقتيض التوضيح يف الاس تنتاجات السابقة هو اعتبار رأأس املال اخملاطر أأحد  ا 

ليه من خالل اجلدول رمق ) ّن التفريق بني هذين المنطني ميكن ال شارة ا  ( 1-1أأشاكل رأأس املال الاستامثري، ا 

يوحض الفرق بني رأأس املال اخملاطر ورأأس املال الاستامثري من وهجة نظر عديد امجلعيات املهنية واذلي 

املرشوع الاستامثري مكعيار حل حياة االعاملية لرأأس املال اخملاطر ورأأس املال الاستامثري وهذا بأأخذ مر 

للمقارنة. يسأأسا

                                                           

   ا امحد بوراس، متويل املنشات الاقتصادية، دار العلوم للنرش و التوزيع، عنابة، 2008 ، ص125 .
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 يف العامل ل الاستامثري من وهجة نظر امجلعيات املهنية( : الفرق بني رأأس املال اخملاطر ورأأس املا1-1جدول رمق )
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 التمنية 
 رأأس مال
 التصحيح

 أأو التدوير
 و 

 التحويل

رأأس مال 
 التحويل

 و التصفية

 التوسع الالحق  
 رأأس مال 

 التصحيح
 التحويل

 الرشاء
 من ادلاخل

 الرشاء 
من أأطراف 

 خارجية

حتويل 
تصحيح 

مراحل 
 أأخرى

  
 مراحل

 لحقة

 تصحيح
 

 توسع
 

توس يع 
 والتطوير

أأشاكل أأخرى 
برأأس املال 

 الاستامثري

رأأس مال 
استامثري 

يستمثر يف 

مؤسسات 
 متوسطة

 
عادة   هيلكةا 

 حتويل

مراحل 
 لحقة

Source :OCDE , Comparabilité international des données sur le capital risque.  
    Extrait de Panorama de l’entrepreneuriat 2014, HHP, dx, doi, org/10. 1 
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مجعيات همنية يف العامل لصناعة رأأس املال اخملاطر  7ما يالحظ من اجلدول السابق هو اعتبار أأكرث من 

بأأن رأأس املال اخملاطر ميّول خمتلف املراحل الأولّية حلياة املرشوع من مرحةل المتويل البذري وصول ا ىل 

 التوسع، ولتوضيح وفهم خمتلف املراحل حناول أأن نفّصل فهيا من خالل اجلدول التايل :مرحةل 

 ( : املراحل المتويلية لرأأس املال اخملاطر2-1جدول رمق )

 أأهداف المتويل  مراحل المتويل

 

 

 املرحةل

 الأولية

نشاءها مبسامهة مالية نسبية  املرحةل  البذرية هو متويل خيص املؤسسات قبل ا 

ثبات قمية مرشوعه.  ومتواضعة تسمح للمبادر اب 

 خلق

 Startوانطالق 

up 

المتويل بغرض أأن املؤسسة تطور منتجها وتنطلق يف التسويق 

الأويل، ويكون لك هذا سواء عند خلق املؤسسة أأي بدايهتا يف 

 النشاط بعد مدة قصرية أأو أأهنا مل تنطلق بعد يف تسويق منتجها.

 املرحةل

 الأوىل

ىل أأموال خاصة  املؤسسة أأنفقت لك رأأس مال الانطالق وحتتاج ا 

وهذا لأجل التصنيع التجاري والبدء بعملية البيع، املؤسسة مل حتقق 

 بعد أأي رحب.

 

 مرحةل المنو/

 التطوير

 املرحةل

 الثانية

نتاهجا ومعليات البيع مل حتقق بعد أأي رحب  ةاملؤسسة يف مرحةل تمني ا 

 ل.من رأأس املال العام ويل احتياهجاوحتتاج لمت

 املرحةل

 الثالثة

الأموال املطلوبة توضع لتوس يع املصانع والتسويق والزايدة يف رأأس 

 ل والتطوير والتحسني الهنايئ للمنتج.ماملال العا

 املؤسسة تنتظر يف عتبة املردودية أأو حققت أأرابح.

عداد الباحثاملصدر:  من ا   

رأأس املال اخملاطر ميثل منط متوييل موّجه لمتويل املراحل يف ظل لك ما س بق ميكن اس تخالص بأأن 

ىل مراحل التطوير والتوس يع مبفهوهما الواسع ويكون موّجه للمنشأ ت  الصغرية  ضافة ا  الأولية حلياة املرشوع، ا 

ىل املشاريع الناش ئة و ضافة ا  الابتاكرية الغري مدرجة يف البورصة ويأأخذ أأشاكل أأموال خاصة  واملتوسطة، ا 

ه خاصة، وهذا لفرتة معينة حمدودة ترافق من خاللها رشاكت رأأس املال اخملاطر املشاريع من خالل وش ب

 التس يري واملتابعة وتقدمي الاستشارة وادلمع.
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ىل تعدد جتاربه بني  كام ميكن أأن نشري أأيضا بأأن صعوبة اس تخالص مفهوم لرأأس املال اخملاطر يعود ا 

 ل النقطة التالية.لضوء عليه من خالدول العامل وهو ما س نحاول أأن نلقي ا

رب رأأس املال اخملاطر يف دول اتعددت جت جتارب بعض ادلول يف صناعة رأأس املال اخملاطر : – 2

 للولايت املتحدة الأمريكية. ىالعامل، لكن التجربة الرائدة تبق

تمتزي رشاكت رأأس املال اخملاطر يف الو.م.أأ ابلتخصص يف متويل املشاريع  التجربة الأمريكية : – 1 – 2

ىل أأواخر س نة  ةالناش ئة وختتار القطاعات اليت متتاز بفرص منو مرتفعة كقطاع التكنولوجيا، وابلعود  1970ا 

مؤسسة، ورمغ فشل  27.000بليون دولر يف أأكرث من  456م، جند بأأن الو.م. أأ استمثرت ما يقارب 

تطوير صناعات  (Intel, ebay, Genentech)ديد من هذه املؤسسات اس تطاعت مؤسسات أأخرى الع

ويف الس نوات الأخرية أأصبح منو حرفة رأأس املال ،  2000عد عدة س نوات انفجرت الفقاعة س نة جديدة، وب

 بليون دولر س نواي. 30اخملاطر أأكرث ثباات، مع استامثر أأحصاب رؤوس الأموال حوايل 

ىل مس توايت أأعىل لستامثرات رأأس املال اخملاطر دون وجود  هالواحض أأنأأصبح من  ل ميكن الوصول ا 

قطاع صناعي، وظهرت مجموعة من ال بداعات الواعدة عىل مس توى قطاع التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا 

أأكرث،  ليخ مداها الطب وال عالم ال يل، ويتوقع اس مترار منو استامثرات رأأس املال اخملاطر يف الو.م.أأ لتجلب مع 

م  2008دولر من ادلخل س نة  6,36م هناك  2008 –م  1970مفقابل لك دولر مستمثر يف الفرتة ما بني 

رأأس املال اخملاطر املستمثرة يف  أأموال دولر من 37702يوجد منصب معل مقابل لك  2008ويف س نة 

 .(1)م 2008 –م  1970الفرتة 

مؤسسة أأمريكية مت متويلها برأأس املال اخملاطر معرها ل يتجاوز الأربعة س نوات  500ويف دراسة مشلت 

مهنا تعمل يف القطاع التكنولويج مقارنة بعدد مماثل من املؤسسات املموةل ذاتيا، اكنت النتاجئ  80%وحوايل 

 كام هو مبني يف اجلدول املوايل :

 

 

 

                                                           
(1)NVCA, Venture impact, the economic importance of venture capital, Rached companies to the U.S. Economy 

fifth, Edition 2009, p. 9. 
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 ( : مقارنة بني املشاريع املموةل برأأس املال اخملاطر واملشاريع املموةل ذاتيا يف الو.م.أأ 3 – 1جدول رمق )

 املشاريع املموةل ذاتيا املشاريع املموةل برأأس املال اخملاطر أأوجه املقارنة

 - 59 % + 59%  (%)خلق عامةل كفؤة

 – 3 % + 25 % (%)العامةل املنشأأة س نواي 

ابلنس بة نفقات البحث والتطوير 

 للشخص الواحد )ابدلولر(

16000 8000 

 + 9 % + 95 % (%)معدل الاستامثرات الس نوية 

نتاجية الس نوية   + 5 % + 12 % (%)معدل ال 

 112د. عبد الباسط وفا، مرجع س بق ذكره، ص املصدر : 

 املقارنة.ويتضح جليا من خالل اجلدول تفوق املشاريع املموةل برأأس املال اخلاطر يف لك أأوجه 

 38%دا عىل تقرير بنك فرنسا مت اختيار مجموعة من املؤسسات اعامت : (1)التجربة الفرنس ية - 2 – 2

م  1990مهنا فقط منشأأة منذ س نة  30%مهنا تعمل يف القطاع التكنولويج )اكل لكرتونيات واملعلوماتية( و

وةل برأأس املال اخملاطر ممأأجري، هذه اجملموعة  499 – 100م وتس تخدم ما بني  1980والبايق منشأأ منذ 

 وةل به، واكنت النتاجئ كام يف اجلدول املوايل :مموعة أأخرى غري مواجمل

 ( : مقارنة بني املرشوعات املموةل برأأس املال اخملاطر وغري املموةل به يف فرنسا4-1جدل رمق )

املشاريع غري املموةل برأأس  املشاريع املموةل برأأس املال اخملاطر أأوجه املقارنة
 املال اخملاطر

 + 5,3 % + 34 %  (%)تطور رمق الأعامل

 + 12 % + 67,8 % (%)تطور جحم الصادرات 

 - 4 % + 51,3 % (%)تطور جحم الاستامثر 

 - 3,4 % + 19,9 % (%)تطور جحم العامةل 

 - 3,5 % + 5,4 % (%)تطور معدل ال يرادات املتوسطة 

 116د. عبد الباسط وفا، مرجع س بق ذكره، ص  املصدر :

 

                                                           
 .11م، ص 2007، 5الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جمةل الباحث، عدد بريبش السعيد، رأأس املال اخملاطر بديل مس تحدث لمتويل املؤسسات  (1)
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من اجلدول السابق ميكن أأن نس تنتج أأن املرشوعات املموةل برأأس املال اخملاطر تتفوق كثريا عىل 

 نظرياهتا املموةل بطرق أأخرى.

ل رأأس املال اخملاطر من أأوائل التجارب اتعترب التجربة التونس ية يف جم : (1)التجربة التونس ية – 3 – 2

نشاء رشاكت رأأس املال اخملاطر، متزيا، ويف بداايت هذه التجربة  وأأكرثها ةاملنطقة العربي يف مسح للمصارف اب 

ىل همارات وخربات قد ل يتقهنا القطاع املرصيف، مث صدر  لكهنا مل تنجح لأن متويل رأأس املال اخملاطر حيتاج ا 

ىل م قانون ينظم نشاط رأأس املال اخملاطر، حيث وص 1990يف عام  م، 2001بهناية  ترشاك 4ل عددها ا 

، وفامي 72%م حوايل  1995وتبلغ نس بة املشاريع الناحجة اليت مت متويلها برأأس املال اخملاطر يف تونس منذ عام 

 ييل عدد الرشاكت واملشاريع اليت مت متويلها برأأس املال اخملاطر.

( : عدد املشاريع املموةل برأأس املال اخملاطر يف تونس خالل الفرتة املمتدة ما بني 1-1رمق ) الشلك

 م  2010حىت  2007

 

 عدد                   

 املؤسسات              

 املموةل                      

 .51: محمد سعد النارص، مرجع س بق ذكره، ص  املصدر

 

 

 

 

 Cumul 2007            2008            2009            2010الس نوات     

                                                           
م،  2012ري، محمد سعد النارص، رأأس املال اخملاطر، منوذج واعد لمتويل املرشوعات الرايدية يف اململكة العربية السعودية، حبث ممكل ملرحةل املاجس ت(1)

 .50كريس سابك دلراسات للأسواق املالية، ص 

1639 

375 381 
364 
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من البيان السابق نالحظ منو بطيء لعدد املشاريع املموةل برأأس املال اخملاطر يف تونس مع اخنفاض 

تسامه يف م، يبقى أأن نشري بأأن صناعة رأأس املال اخملاطر حتمكها عديد الأطراف اليت  2010طفيف س نة 

 تمنية وتطور هذا المنط المتوييل.

تعمل رشاكت رأأس املال اخملاطر كوس يط مايل بني  أأطراف العملية المتويلية برأأس املال اخملاطر : – 3

دارة وتس يري الأموال اخملاطرون برأأس املال كام يسمى مدير المتويل أأو  املستمثرين واملشاريع املموةل، ويتوىل ا 

 ل ونعّرف بلك أأطراف العملية المتويلية عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر.نفص، س نحاول أأن املمول

املستمثر هو من يرغب يف استامثر أأمواهل عىل املدى الطويل أأو املتوسط  املستمثرون :– 1 – 3

للحصول عىل عوائد مرتفعة نسبيا، حيث يقوم اخملاطرون برأأس املال أأو املستمثرون برأأس املال بتجميع املوارد 

والشلك املوايل املالية، حيث تظهر هنا همارة وقدرة اخملاطرين برأأس املال يف جتميع الأموال وجذب املستمثرين 

 يوحض مبدأأ وأأساس معل رشاكت رأأس املال اخملاطر.

 ( : مبدأأ وأأساس معل رشاكت رأأس املال اخملاطر2-1الشلك رمق )

 

 

 

 

 

 

 

سامعيل، متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة عن طريق  : املصدر روينة عبد السميع، جحازي ا 

رشاكت رأأس املال اخملاطر، امللتقى ادلويل متطلبات تأأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ادلول العربية 

 . 308، جامعة الشلف، ص  2006ابريل  18و  17يويم 

ىل  6 تس تغرق معلية جتميع الأموال فرتة من ب عن معلية التجميع تاكليف غري مبارشة تشهرا ويرت  18ا 

ىل أأخرى مبارشة كتاكليف  ضافة ا  تمتثل يف الوقت املس تغرق من طرف مسريي الصندوق يف هذه العملية، ا 

 الاستشارة القانونية.

يقدم رؤوس  املستمثر

 أأموال

OCR   

املتعاملون يف 

رأأس املال 

 اخملاطر

 

يأأخذون 

مساهامت    + 

 متابعة

 مؤسسات

الأصل يف 

البحث عن  عاليةمردودية 

 القمية املضافة
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 وميكن ذكر أأمه املستمثرين يف رأأس املال اخملاطر عىل النحو التايل :

يعتربون املصدر الأول للأموال املستمثرة يف رشاكت رأأس  املستمثرون املؤسساتيون : – 1 – 1 – 3

ل املستمثرين املؤسساتيني يف املال اخملاطر وتعترب مؤسسات التأأمني والبنوك وصناديق التقاعد أأمه أأشاك

 صناديق رأأس املال اخملاطر.

نش الواكلت احلكومية : – 2 – 1 – 3 ىل ا  لمتويل   ةاء واكلت وصناديق موهجعديد ادّلول تلجأأ ا 

املشاريع الناش ئة الصغرية واملتوسطة خاصة اليت حتتوي عىل تكنولوجيا عالية وتتخصص يف الأساس يف متويل 

املراحل املبكرة من حياة املرشوع مع حتملها للمخاطر املرتتبة عن ذكل أأمال مهنا يف دمع برانمج ال صالح 

 ول وكذا خللق مناصب العمل.الاقتصادي اذلي تعمتده هذه ادل

ىل جانب املستمثرين اذلين يقدمون الأموال بطريقة مبارشة  صناديق الصناديق : – 3 – 1 – 3 ا 

للمخاطرين برأأس املال، هناك أأيضا مستمثري الصناديق اذلين جيمعون الأموال من املستمثرين لتوظيفها دلى 

 مؤسسات رأأس املال اخلاطر أأي أأهنم وس يط اثين بني مقديم الأموال واملشاريع املموةل.

ىل أأمه املستمثرين يف رأأس وميكن ال ش واص والأشخاص املاديني :الأفراد واخل – 4 – 1  - 3 ارة ا 

 املال اخملاطر ونسبهتم يف لك من الو.م.أأ وأأورواب من خالل الشلكني التاليني :

 م 1994( : نسب خمتلف املستمثرين يف رأأس املال اخملاطر ابلو.م.أأ س نة 3-1الشلك رمق )

 

 2%مؤسسات جامعية                                           مستمثرين خارجني  %21

 صناديق التقاعد     %47         

 مؤسسات التأأمني %9

 

 مؤسسات %9

 خواص %12

Source : David Mas, Compétence et organisation du capital risque, thèse doctorat 

en sciences Economiques de l’université Ponthéon, Assos Paris I, 2008 p. 
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 م 2000( : نسب خمتلف املستمثرين يف رأأس املال اخملاطر يف أأورواب س نة 4-1الشلك رمق )

 

 واكلت حكومية 8,7%                                                   صناديق الصناديق%18,2

          

 صناديق التقاعد     27,1%       مؤسسات التأأمني %10,1

 

 مؤسسات  %3,7

 بنوك 14,4%         أأسواق%1,2
 رأأس املال

 أ خرون %4,1
 مؤسسات جامعية وأأاكدميية %3,6

 

Source : WWW.EVCA.COM. 

سواء يف الو.م.أأ أأو ما يالحظ مما س بق بأأّن أأمه املستمثرين الأساس يني يف صناديق رأأس املال اخملاطر 

 أأورواب مه صناديق التقاعد.

 اخملاطرمل نضمن نس بة استامثرات مالئكة الأعامل يف رأأس املال  مالئكة الأعامل : – 5 – 1 – 3

لأهنا متثل رأأس املال اخملاطر غري الرمسي ومالئكة الأعامل يستمثرون أأمواهلم مبارشة دون وساطة مالية، 

طارات عليا سابقة وأأحصاب مؤسسات ويمتثل مالئكة الأعامل يف ك وهنم عبارة عن أأشخاص طبيعيني ميثلون ا 

ىل جناحات، يق او تقاعد هتم اخلاصة يف روم مالئكة الأعامل ابستامثر جزء من ثو بعد أأن قادوا مؤسساهتم ا 

مؤسسات مبتكرة غالبا ما تكون يف مرحةل الانطالق عىل عكس رشاكت رأأس املال اخملاطر اليت متول 

راحل الالحقة أأي أأّن مالئكة الأعامل يتحملون اخملاطر أأكرث من رشاكت رأأس املال اخملاطر، يكون هذا امل

ىل هذا تضع مالئكة الأعامل  ضافة ا  الاستامثر ملدة معينة وحمدودة يقررون بعدها الانسحاب من املرشوع، ا 

تس بوها وكذا ش بكة العالقات اليت ك حتت ترصف املبادرين ابملشاريع عصارة جتربهتم واملعرفة واملهارة اليت ا

 ونوها.ك
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ن ادلور اذلي ي  لعبه مالئكة الأعامل ابعتبارها رأأس مال خماطر غري رمسي هو نفسه اذلي تقدمه ا 

منا تقدمي الاستشارة  رشاكت رأأس املال اخملاطر وذكل من حيث عدم الاكتفاء ابملسامهة املالية فقط وا 

 : (1)ع، ويتجىل هذا كون مالئكة الأعامل متتكل اخلصوصيات التاليةاملسامهة يف تس يري املرشو و واملتابعة

 املسامهة يف خلق مناصب العمل وحتفزي الاقتصاد احمليل. تمتثل يف ،حوافز خشصية واجامتعية -

 املشاركة القوية يف حياة املؤسسة. -

رشوع، وتسهيل معلية التجربة اليت متتلكها مالئكة الأعامل تسمح بربط عالقة جيدة مع املبادر ابمل  -

ل جحم للنصاحئ و وضع هاستيعاب ه يف عالقة مع ش بكة العالقات اليت متتلكها مالئكة الأعامل، ميكن ال شارة ا 

 التاليني : الشلكنيل استامثراهتم وأأعدادمه يف لك من الو.م.أأ وبريطانيا وفرنسا من خال

حد يف الو.م.أأ الأعامل يف املرشوع الوا( : تقدير متوسط قمية استامثر مالئكة 5-1رمق ) الشلك

 وبريطانيا وفرنسا

 

 الوحدة              

 )أأورو(              

           

                                                                    www.afic.fr:  Source                 

 

 

 

 

 البدلان

                                                           
(1)Gilles Gerlhons, relation entrepreneur, Business Angel et Création de valeur, l’exemple du cas ATE, 5ème congrès 

international de l’académie de l’entrepreneuriat.  

70000 

 فرنسا

00057  

ابريطاني  

100000 

 الو.م.أ

http://www.afic.fr/
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 متوسط أأعداد مالئكة الأعامل يف لك من الو.م.أأ وبريطانيا وفرنسا( :6-1رمق ) الشلك

 عدد مالئكة                   

 الأعامل           

            

           

                                                                         www.afic.fr:  Source 

 

 

 

            

 البدلان

 

الأعامل يف املرشوع الواحد يف الو.م.أأ بلغ من البيانني السابقني نالحظ أأن معدل استامثر مالئكة 

أأورو وهو الأعىل مقارنة بربيطانيا واليت تلهيا بعد ذكل فرنسا، أأما مالئكة الأعامل فقد بلغ عددمه يف  100000

 فقط. 3500وهو الأعىل، حيث يعترب الفرق كبريا مقارنة بربيطانيا واليت تلهيا فرنسا بـ  500000الو.م.أأ بـ 

يوجد عديد الأشاكل لرشاكت رأأس املال اخملاطر، وهذا بأأخذ  ت رأأس املال اخملاطر :رشاك – 2 – 3

 : (1)معايري هيلكة تس يريها وتقس اميت رأأس مالها وميكن ذكر أأمهها من خالل ال يت

يه الرشاكت اليت يتشلك رأأس مالها من مصادر خارجية  الرشاكت املس تقةل : – 1 – 2 – 3

 وصناديق التقاعد املستمثرين الأساس يني يف هذا النوع من رشاكت رأأس املال متعددة، تعترب رشاكت التأأمني

ىل الصناعيني واخلواص، كام ميكن لهذا النوع من الرشاكت أأن تكون مدرجة يف البورصة. ضافة ا   اخملاطر، ا 

                                                           
(1)Cathering Rigo, le financement des entreprises par capital risque, banque national Belgique, Février 2001.  

3500 

 50000 فرنسا
ابريطاني  

500 000 

 الو.م.أ

500 000 

50000 

http://www.afic.fr/
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تكون مثل الرشاكت املس تقةل يف تس يري الصناديق اليت  الرشاكت النصف أأسرية : – 2 – 2 – 3

ما رشكة يحتصلت علهيا أأيضا من مستمثرين خارج  ني ولكهنا تعمل حلساب املؤسسة الأم وتكون هذه الأخرية ا 

 صناعية كبرية أأو مؤسسة مالية.

هذه الرشاكت تعمل بشلك خاص حلساب املؤسسة الأم، فريق  الرشاكت الأسرية : – 3 – 2 – 3

 لتس يري فهيا يشلك مصلحة ويعترب أأعضاؤه موظفني دلى املؤسسة الأم.ا

متتكل السلطات العمومية غالبية رأأس مال هذه الرشاكت، وتنشأأ  الرشاكت العمومية : – 4 – 2 – 3

 يف الغالب لغرض اجامتعي أأساسه التحديث التكنولويج وخلق مناصب العمل.

طار الهيالك الترشيعية اليت ت كام ميكن ال شارة بأأن رشاكت رأأس املال اخمل عها ادلّول، ض اطر تنشط يف ا 

نشاط رأأس املال اخملاطر لكن أأمهها يه رشاكت متويل الابتاكر يف  تتعدد الهيالك الترشيعية (1)ففي فرنسا

FSI  ىل رشاكت رأأس املال اخملاطر واليت يعود 1972جويلية 11واليت تأأسست مبوجب قانون ضافة ا  م، ا 

ىل قانون  م واذلي اكن هدفه الأسايس وضع نشاط رأأس املال اخملاطر يف  1935جويلية  11اترخي تأأسيسها ا 

طار ترشيعي و ىل الصناديق املشرتكة للتوظيفات اخلطرة  ا  ضافة ا  اديق املشرتكة والصن FCPRجبايئ، ا 

 .(FCPI)للتوظيفات الابتاكرية 

اخملاطرون برأأس املال مه حمور العملية المتويلية برأأس املال اخملاطر  اخملاطرون برأأس املال : – 3 – 3

فهم يلعبون دور الوساطة المتويلية بني املستمثرين واملشاريع املموةل كام يطلق علهيم املستمثرين اذلين يستمثرون 

ن الفهم اجليّد للمخاطرين برأأس املال يقتيض تناوهلم يف ظل نظرية  مبارشة يف املشاريع الشابة و الابتاكرية، ا 

املبحث الثاين عند تناول ال طار النظري لرأأس املال  ه يفالواكةل والعقد وهو ما س نحاول أأن نفصل في

 اخملاطر.

تتعدد أأشاكل املشاريع املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر  املشاريع املس هتدفة : – 4 – 3

ماكنية منو جد عالية يف وقت  لكن الأساس يبقى كون أأن هذا المنط المتوييل يس هتدف املشاريع اليت متتكل ا 

ضاف ىل قصري، كام أأن املشاريع اليت تس هتدف المتويل برأأس املال اخملاطر غالبا ل متتكل قدرة متويل ذايت، ا  ة ا 

 عدم امتالكها ضامانت مادية متكهنا من احلصول عىل المتويل البنيك.

                                                           
(1)George Legros, Ingénierie Financière, Dunond, Paris, 2012, pp, 157, 15.  
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ىل أأمه خصائص املنشأ ت املموةل  أأشارت امجلعية الكندية لرأأس املال اخملاطر ورأأس املال الاستامثري ا 

 : (1)عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر واليت ميكن ذكرها اكل يت

ىل احلجم الكبري   - ضافة ا  ماكنية عالية لتسويق منتجاهتا ا  ماكنية منو جّد عالية مع ا  مشاريع حتمتل ا 

 للسوق املس هتدف وهذا بسبب تنافسيهتا وقدرهتا عىل التحمك و المتوقع يف السوق املس هتدف.

 معدل مردودية عايل لرأأس املال املستمثر.  -

نفاقات مرتفعة يف البحث  -  التطوير. و ا 

ماك  -  نية اجتاهها حنو الأسواق ادلولية.ا 

 صالبة الفريق املسرّي لهذه املنشأ ت املموةل.  -

ىل أأمه أأشاكل املشاريع املموةل من طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر، لبد من التذكري  قبل ال شارة ا 

 فهوم املرشوع الاستامثري ومعايري تصنيفه.مب 

تعددت تعريفات املرشوع الاستامثري، حيث ميكن تعريفه  املرشوع الاستامثري : – 1 – 4 – 3

نتاج املتاحة بنسب »عىل أأنه :  لك كيان تنظميي مس تقل يديره منظم أأو أأكرث يقوم بدمج ومزج عنارص ال 

نتاج سلعة أأو خدمة تطرح يف السوق ل ش باع حاجات خاصة أأو حاجات عامة  معينة وبأأسلوب معني هبدف ا 

 .«ل فرتة معينةخال

نتاج بعض النتاجئ احملددة »تعريفه أأيضا بأأنه : وميكن مجموعة اجلهود الواحضة املعامل والفريدة اليت تطالب اب 

 .(2)(«يف موقع أأو اترخي معنّي وبتلكفة معينة

ىل الشمول والعمومية هو أأنه : ل أأن التعريف الأقرب ا  عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاستامثرية »ا 

 .(3)«ومتويلها وتنفيذها وتشغيلها وحتليلهااليت ميكن ختطيطها 

يمتزّي لك مرشوع مبجموعة من اخلصائص متزّيه  خصائص املشاريع الاستامثرية : – 1 – 1 – 4 – 3

 :  (4)عن أأنشطة املشاريع الأخرى ومن أأمه هذه اخلصائص ما ييل

 يعترب حتديد الغرض أأو الهدف املراد حتقيقه نقطة انطالق بداية لأي مرشوع استامثري. الغرض : -

                                                           
(1) Ministère de l’industrie Canada, Marché Canadienne du capital risque, Analyse des tendances et des lacunes 

1996-2002, pp, 19.20.  
فريقيا، العدد السابع،  (2)  ..330، ص 2009أأورسير منور، حاج فياليل مغراوة فتيحة، دراسة جدوى البينية للمشاريع الاستامثرية، جمةل اقتصادايت شامل ا 
 .6ص، 2005القاهرة،  ادلار اجلامعية  أأمني الس يد أأمحد لطفي، دراسة جدوى املشاريع الاستامثرية، (3)
 .331أأورسير منور، حاج فياليل مغراوة فتيحة، مرجع س بق ذكره، ص  (4)
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يعترب املرشوع مبثابة اكئن عضوي هل دورة حياة حيث يبدأأ ببطء مث تزتايد الأنشطة حىت  دورة احلياة : -

ل اذلروة مث تنخفض حىت تنهتيي عند اكامتل املرشوع.  تصل ا 

 : يمتزّي لك مرشوع خبصائص فريدة وخمتلفة عن ابيق املشاريع الأخرى. ةنفراديالا -

: يواجه أأي مرشوع مواقف تمتزّي ابلرصاع، ومن هذه املواقف هو تنافس املشاريع فامي بيهنا  الرصاع -

 للفوز ابلعرض احملدود من املوارد البرشية واملالية والطبيعية املتاحة وكذكل تعدد الأطراف املهمتة به.

: يواجه لك مرشوع تداخالت مع الأقسام الوظيفية للمرشوع اكلتسويق والمتويل،  التداخالت -

 التصنيع، ومن هجة أأخرى نشوء عالقات ترابط وتداخل مع مشاريع أأخرى.

ّن  أأهداف املرشوع الاستامثري– 2 – 1 – 4 – 3 ديد الأهداف املراد حتقيقها من املشاريع حت: ا 

ىل حتقيق يعترب مبثابة النقطة  احملورية دلراسة جدوى أأي مرشوع استامثري، واملرشوع الاستامثري يسعى ا 

 : (1)مجةل من الأهداف نذكر مهنا

نتاج. -  زايدة قدرة املرشوع عىل الاس تخدام الكفء والأعىل لعوامل ال 

نتاج احمللية وجتديد التكنولوجيا.  -  تطوير أأساليب ال 

 تطورات اخملتلفة يف جمالت احلياة.حتقيق التمنية الاجامتعية املواكبة لل   -

ترس يخ مبادئ العمل امجلاعي ابعتبار املرشوع جمهود جامعي بني خمتلف العاملني وحتقيق التفاعل   -

 بني أأفراد اجملمتع.

 حتقيق الاس تقرار الاجامتعي بتوفري حاجات اجملمتع من السلع واخلدمات الرضورية. -

 حدة البطاةل. توفري فرص العمل و القضاء أأو التخفيف من  -

ميكن تصنيف املشاريع الاستامثرية من وهجات  تصنيفات املشاريع الاستامثرية : – 3 – 1 – 4 – 3

 نظر متعددة.

مرشوعات استامثرية جديدة، مرشوعات التوسع الاستامثري،  حسب أأثرها عىل طاقة املنشأأة : -

 مرشوعات ال حالل الرأأس مايل، مرشوعات التطور التكنولويج.

 .و كبرية مرشوعات مصغرة، صغرية، متوسطة حسب جحم املرشوع : -

 حساب قطاع نشاط املرشوع. -

                                                           
 .331أأورسير منور، حاج فياليل مغراوة فتيحة، مرع س بق ذكره، ص (1)
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تتعدد أأشاكل املشاريع  أأشاكل املشاريع املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر : – 2 – 4 – 3

 املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر ابختالف املعيار املعمتد عليه.

تعترب املشاريع الصغرية واملتوسطة من أأمه املشاريع اليت  : محسب معيار احلج – 1 – 2 – 4 – 3

تس هتدف احلصول عىل المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر نظرا لعديد العقبات اليت تواهجها يف احلصول 

ل عن طريق عىل المتويل التقليدي واملمتثل يف المتويل البنيك، وميكن ذكر أأمه الأس باب اليت جتعل المتوي

رشاكت رأأس املال اخملاطر املناسب والأجنع للمشاريع الصغرية واملتوسطة مقارنة ابلمتويل البنيك من خالل 

 اجلدول التايل :

 اطر للمشاريع الصغرية واملتوسطةال اخملويل برأأس امل( : مقارنة بني المتويل البنيك والمت5-1جدول رمق )

 المتويل برأأس املال اخملاطر المتويل البنيك أأوجه املقارنة

مشاريع ذات مس توى خماطر ضعيف - املرشوع املس هتدف

 ط تقليدية أأو حتتوي عىلاوقطاعات نش

 تكنولوجيا مؤكدة.

سرتاتيجية لتدنية - مشاريع أأنشأأت ومتتكل ا 

 اخملاطر.

مشاريع يف قطاعات تكنولوجية صغرية -

ومتوسطة لها أ فاق منو عالية وتنطوي عىل 

 تتضمن خماطر عالية.شكوك كام 

 ل متتكل قدرة متويل ذايت.-

املشاركة يف تس يري 

 املرشوع

مشاركة ومتابعة نشطة )مراقبة، متابعة، تقدمي  ل يوجد

 الاستشارة(.

 ل تطلب ضامانت ضامانت مادية مع مس توى خطر صفري الضامانت

املشاركة يف الرحب خالل من ماكسب تتأأىت  حمعدل الفائدة عىل القرض املمنو  املاكسب املنتظرة

ىل الأرابح الرأأساملية قرت  ضافة ا  ة المتويل ا 

من  ية من القمية املضافة بعد التخارجاملتأأت 

 املرشوع.

عداد الباحث. املصدر  : من ا 

اقرتن ظهور المتويل برأأس املال اخملاطر بظهور املشاريع  مشاريع انش ئة : – 2 – 2 – 4 – 3

ويعود هذا يف الأساس خلصوصية هذه املشاريع اليت تكون الأصول غري امللموسة فهيا   Start-upالناش ئة 

بكثافة كبرية ما يعوق وجود ضامانت مادية متكهنا من احلصول عىل المتويل البنيك، وتمتثل املشاريع الناش ئة 
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بتاكريةكوهنا عبارة عن منشأ ت شابة يف مرحةل الانطالق  (1)يف ماكنية)ليس يف الغالب( ولكهن ا   منو ا حتمتل ا 

ىل رفع مايل لتطويرها.  جّد عالية ورسيعة ما جيعلها حتتاج يف لك وقت ا 

مع ال شارة أأيضا بأأن المتويل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر يس هتدف املراحل الالحقة من حياة 

ا رأأس املال اخملاطر غري املرشوع خاصة التطوير وهذا لخنفاض اخملاطر مقارنة ابملراحل املبكرة واليت يعىن هب

 الرمسي واملمتثل يف مالئكة الأعامل.

ّن أأمه قطاعات النشاط اليت متولها رشاكت رأأس املال  حسب قطاع النشاط : – 3 – 2 – 4 – 3 ا 

، و اخملاطر تمتثل أأساس يف القطاعات التكنولوجية مثل : نظم املعلومات والتصال، البيوتكنولوجيا

( يوحض أأمه قطاعات النشاط اليت متولها رشاكت رأأس املال 6-1النظيفة وفامي ييل اجلدول رمق ) التكنولوجيا

 اخملاطر يف الو.م.أأ و أأورواب.

 ( : استامثرات رأأس املال اخملاطر يف أأورواب الو.م.أأ حسب قطاع النشاط 6-1جدول رمق )

 EVCAأأورواب  NVCAالو.م.أأ  OCDEتصنيفات 

التكنولوجيا ال عالم ال يل 

 ذات الاس هتالك العام.

لكرتونيك، أأهجزة، ش باكت  برامج، ا 

وجتهزيات، أأهجزة ال عالم ال يل 

 ولواحقها.

عالم أ يل وال لكرتونيك ذات الاس هتالك  ا 

 العام.

وسائل ال عالم، التسلية، خدمات  التصال.

 ال عالم ال يل والتصال.

 التصال.

 علوم احلياة. طبية، خدمات حصية.أأهجزة  علوم احلياة البيوتكنولوجيا.

 طاقة نظيفة، منتجات كمييائية وأأهجزة وأأدوات. صناعة، طاقة. صناعة الطاقة.

منتجات وخدمات للعام، بيع  - أأخرى

 ابلتجزئة/توزيع.

منتجات وخدمات موهجة  -

 للمؤسسات.

 خدمات مالية، أأخرى. -

منتجات اس هتالكية )بيع منتجات 

 للمس هتلكني(.

 هجة للمؤسسات والصناعة.خدمات مو  -

 خدمات مالية. -

نشاءات، نقل، أأخرى. -  فالحة، عقار، ا 

Source : OCDE, Comparabilité internationale des donnés sur le capitaliste. 

                                                           
(1)Carl Alexander Robyn, Que vaut ma start up, odipro, Belgique 2013, p 302.  
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كام ميكن تقدمي النسب لأمه القطاعات اليت متولها رشاكت رأأس املال اخملاطر يف لك من الو.م.أأ و 

 الشلكني التاليني.أأورواب من خالل 

 رأأس املال اخملاطر حسب القطاعات يف أأورواب  استامثرات ( : نسب7-1الشلك رمق )

 أأخرى20%علوم احلياة                                                            %28,4

          

       

 صناعات الطاقة   %13,5

 
 

عالم أ يل %19  اتصالت 18,2%        ا 
لكرتونيك  وا 

Source :OCDE, Accès aux financement, le capital risque, Panorama de 

l’entreprenariat 2013. 

  استامثرات رأأس املال اخملاطر حسب القطاعات يف الو.م.أأ ( : نسب 8-1الشلك رمق )

 صناعة الطاقة                                                               %10,5

             

 أأخرى 15,4                    علوم احلياة    %38

 اتصالت     %17,1

 
 

عالم أ يل %19      ا 
لكرتونيك  وا 

 

Source : Idem. 
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املال اخملاطر يف لك من الو.م.أأ وأأورواب هام علوم مما س بق نالحظ بأأن أأمه قطاعني يستمثر فهيام رأأس 

 احلياة أأي صناعة البيوتكنولوجيا وال عالم ال يل وال لكرتونيك مث التصالت.

هيدف اخملاطر برأأس املال اخلروج من املرشوع املمول وهذا للحصول عىل  املس تأأنفون :– 5 – 3

املاكسب املنتظرة من الاستامثر، يعترب املس تأأنفون الطرف اذلي يقوم برشاء حصة رشاكت رأأس املال اخملاطر 

ما املبادر املؤسس أأو مس تأأنف مايل أأو صناعي أأو  عند القيام بعمليات التخارج وميكن أأن يكون املس تأأنف ا 

 سوق مايل، هذا الأخري يعترب اخلروج املليك لرأأس املال اخملاطر من املرشوع.
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 املبحث الثاين : ال طار النظري لرأأس املال اخملاطر

حناول من خالل هذا املبحث تناول ال طار النظري لرأأس املال اخملاطر من خالل تناول خمتلف 

انطالقا من رشعية هذه الوس يةل المتويلية، وكذا أأسس العالقة بني  الامنذج النظرية اليت صيغت حوهل،

ىل كيفية منذجة القرار المتوييل يف ظل عدم الأاكدة.  خمتلف أأطراف العملية المتويلية وصول ا 
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ن احلديث عن رشعية رأأس املال خملاطر يقودان ابلرضورة لتناول  رشعية رأأس املال اخملاطر : – 1 ا 

دور اخملاطر برأأس املال كوس يط مايل بني املستمثرين وأأحصاب املشاريع وما يلعبه أأيضا يف تقليص خماطر عدم 

 متاثل املعلومة.

ن الفهم اجليد دلور الوساطة املالية اليت يلعهبا اخملاطر برأأس املال يقتيض تناول أأبرز أأعامل املنظرين يف  ا 

 هذا ال طار.

: تدرس نظرية عدم متاثل املعلومة الاختالف يف مكية ونوعية نظرية عدم متاثل املعلومة  – 1 – 1

املعلومات املتاحة للك من محةل الأسهم وال دارة وذكل بسبب حمدودية قدرة الأول يف احلصول عىل املعلومات 

ل ابلقدر اذلي تفصح عنه ال دارة مما جيعهل أأقل معرفة بأأحوال ومس تقبل الرشكة  .)(1ا 

ّن ظهور نظرية عدم متاثل املعلومة اكن بعيدا عن جمال املالي من أأول  G. Akerloff، حيث يعترب ةا 

م، وتوالت بعد ذكل  1970الباحثني يف جمال عدم متاثل املعلومة ابلنس بة لسوق الس يارات املس تعمةل س نة 

 .)2(العملم ابلنس بة لسوق  H. Spence 1974ادلراسات املتعلقة هبذا اجملال كدراسة 

ىل س يادة حاةل عدم متاثل G. Akerloffأأشارت دراسة  اخلاصة بسوق الس يارات املس تعمةل ا 

املعلومة، حيث يضم السوق نوعني من الس يارات رديئة وجيدة، البائعون وحدمه يعرفون نوعية وجودة لك 

املشرتون سعرا متوسط ون فيعرفون فقط احامتل رشاء س يارة رديئة أأمام لك هذا يقرتح شرت س يارة أأما امل 

 جتنبا دلفع سعر مرتفع يف حال اكنت الس يارة املشرتاة رديئة.

ن  ذا اكن عدد س يارات الصنف الرديء أأكرب فا  يرحج سعر الرشاء بني الصنف الرديء واجليد، فا 

ىل الأسفل ما يؤدي خلروج الس يارات اجلّيدة من السوق وبقاء الس يارات ذات الصنف  السعر يسحب ا 

  ظل لك هذا خيتفي السوق متاما.يف ،الرديء

سقاط نظري ىل لك من  ةأأما ا   Majlufو Mayersعدم متاثل املعلومة عىل جمال متويل املنشأأة فيعود ا 

صدار أأسهم  حيث قّدما س ياسة المتويل عن طريق التّدرج يف مصادر المتويل، وبينا أأن املؤسسة عند قياهما اب 

ّن أأسهمها تتأأثر ابخنفاض لمتويل مرشوع معنّي يف ظل عدم متاثل امل علومة بني املؤسسة واملسامهني اجلدد فا 

ىل تقدير  ىل جعز املسامهني اجلدد عىل تقدير املردودية الفعلية للمرشوع وهو ما يؤدي هبم ا  قميهتا، ويعود هذا ا 

دارة ترفض ال   ، والأسهم بقمية أأقل انطالقا من تأأثري ظاهرة حاةل عدم متاثل املعلومة عىل قمية املؤسسة

                                                           
بة، الفضل، العالقة بني حمددات السلوك ال داري وتلكفة الكفاةل للملكية ومدى تأأثرها ابلأداء، دراسة حاةل العراق، اجملةل العربية للمحاس  مؤيد محمد عيل (1)

 .112ص  16، العدد الثاين، اجملدل 2013جامعة القادس ية ديسمرب 
شاكلية متويل املؤسسات الاقتصادية، دراسة حاةل  املؤ (2) سسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، أأطروحة دكتوراه يف العلوم الاقتصادية العايب ايسني، ا 

 .55، ص 2011غري منشورة، جامعة قس نطينة، 
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ن اكنت لها قمية حالية صافية موجبة وذكل بسبب حصول  املسامهني اجلدد عىل  اخلوض يف مشاريع حىت وا 

ىل افرتاض أأن  رجاع ذكل الرفض ا  حصة كبرية من قمية املؤسسة عىل حساب املسامهني القداىم، كام ميكن ا 

هتم ول دارة املرشوع دون املساس برث ال دارة تعمل وفقا ملا يامتىش وأأهداف املسامهني القداىم وليك حتقق ا

ىل هذه الأخرية جيب أأن تبدأأ  ذا جلأأت ا  جيب علهيا أأن تتدرج يف مصادر المتويل بدل من املصادر اخلارجية، وا 

صدار أأسهم جديدة أأمام لك هذا فالواقع يشري بأأن السوق تطبعه حاةل من عدم متاثل  ،ابدليون بدل من ا 

منا يه حكر دلى البعض مهنم وهذا عىل املعلومات، فاملعلومة الصحيحة  ليست يف متناول لك املتعاملني وا 

 عكس السوق الفعال اذلي تتوفر فيه املعلومات للك املتعاملني بدون تلكفة.

ضافة  ن حاةل عدم متاثل املعلومات تكون أأكرب دلى املنشأ ت الشابة اليت تكون يف مراحلها املبكرة ا  ا 

ىل املنشأ ت الابتاكرية، ويعود هذا حلداثهتا وختلف نظام معلوماهتا وكذا انعدام التارخي املايل لها، لك هذا  ا 

ل فشل عالقة التبادل بسبب حاةل عدم متاثل املعلومة بني املستمثرين واملؤسسات ما يربر امتناع  يؤدي ا 

لومات عن املمولني متويل املشاريع ويعطي الرشعية لظهور الوس يط املايل اذلي يقدم لعاريض الأموال املع

 الأموال ما ميكن من حدوث التبادل. جودة طاليب

شارات يف السوق  كن من معرفة جودة متيعترب تدخل اخملاطر برأأس املال رضوري حيث يرسل ا 

املنشأأة املموةل، ذلكل تظهر نظرية ال شارات كحاةل خاصة لعدم متاثل املعلومات بني الأطراف ادلاخلية 

 وأأطرفها اخلارجية. ةللمؤسس

هتمت نظرية ال شارات ابلعالقة بني الأفراد املطلعني بشلك جيّد واملمتثلني  نظرية ال شارات : – 2 – 1

 لني يف املسامهني وادلائنني.ثيف املسريين والأفراد وغري املطلعني بشلك جيد واملمت 

منشأ هتم  كام هتمت ابلامنذج اليت تدرس نظام التحفزيات والعقوابت اذلي حيرص ال شارات اجليّدة دلى

  .اس جودة لك منشأأةبلت ا  السوق دون  افقط، وحتليل وضعية التوازن اذلي ميزي فهي

شارة، حيث يعترب  ّن أأمه ال شارات اليت مت دراس هتا يه هيلك رأأس املال كأداة لال   (S.ROSS)ا 

ىل تغيري املستمثرين للمؤسسة ىل أأن أأي تغيري يف الس ياسة املالية يؤدي ا  و  ،الرائد يف هذه املقاربة، ويشري ا 

شارة  ابلتايل ىل السوق املايل، وميكن التطرق لهيلك رأأس املال كأداة لال  شارة مرسةل ا   ن خاللمتكون دلينا ا 

 

                                                           

  52، ص 2009السبيت، فعالية رأأس املال اخملاطر يف متويل املشاريع الناش ئة، مذكرة ماجس تري غري منشورة، جامعة منتوري قس نطينة،  محمد. 
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ىل  : 1)(العوامل اليت تؤثر فيه ا 

من البدهييي أأّن الزايدة يف الاس تدانة تزيد من  نظرية ال شارة وس ياسة الاس تدانة : – 1 – 2 – 1

شارة للسوق رسال ا  ن مسريي املؤسسات يربرون هذه الزايدة اب   نأأ ب خطر الأموال اخلاصة وابلتايل فا 

القدرة املؤسسة دلهيا القدرة عىل تسديد جحم ادليون بدون أأي صعوبة، أأما يف حاةل أأن املؤسسة ليست لها 

هنا ستتعّرض لعقوابت مالية ودامئا يف ظل افرتاض أأن املسريين دلهيم معلومات ممزية يف  عىل تسديد ديوهنا فا 

 املس تقبل.

شارة دقيقة برشط أأن يكون هامش الرحب احملمتل  (S.ROSS)أأثبت   يصال ا  أأن املسريين س يقومون اب 

شارة خاطئة أأكرب من العقوبة املسلطة.  حتصيهل من ا 

من البدهييي أأن بيع املسريون ملساهامهتم يف املؤسسة هو   ال شارة هبيلك املسامهة : – 2 – 2 – 1

شارة سلبية مبعىن أأن دلهيم معلومات داخلية تدل عىل أأن قمية التدفقات املس تقبلية يف ظل خماطرة معينة  ا 

ذا قام املسريون ابلزايدة يف مساه ذا مت ذكل س تكون أأقل، مما هو متوقع و العكس يف حال ما ا  امهتم وخاصة ا 

جيابية ابلنس بة للسوق املايل. شارة جّد ا   عن طريق الاس تدانة اخلاصة أأي أأهنا ا 

شارة : – 3 – 2 – 1 عطاء الصورة احلس نة  س ياسة توزيع الأرابح كأداة لال  يعمل املسريون عىل ا 

ياسات اليت حتسن من للمؤسسة، فاملؤسسة القوية أأو ذات املردودية العالية تبحث عىل لك الوسائل والس  

ىل تكل الوسائل، ومن بني هذه الوسائل جند س ياسة توزيع  صورهتا مقارنة بتكل املؤسسات اليت تفتقد ا 

شارة عىل مردودية املؤسسة املرتفعة والعكس حصيح،  الأرابح، حيث لكام زادت نس بة الأرابح املوّزعة فهو ا 

ذا حدث اخنفاض يف نس بة الأرابح املوزعة فعىل  قناع املستمثرين بأأهنا مرحةل عابرة أأما ا  املسريين أأن يقوموا اب 

 لأس باب ما وسزتول يف الأجل القريب.

قناع املستمثرين  وابلتايل فا ن س ياسة توزيع الأرابح تشلك عامل معلومايت ممزي يس تعمهل املسريون ل 

 بأأن الصورة اليت تظهر هبا املؤسسة تعرب عن احلقيقية.

رأأس املال اخملاطر من خالل ادلور الكبري اذلي يقوم به اخملاطر برأأس  مما س بق ميكن تربير رشعية

املال كوس يط مايل يعمل عىل تقليص خماطر عدم متاثل املعلومة )خمطط الأعامل قبل املسامهة، والتقارير 

ىل أأن فهم دور اخملاطر  ل تواجده يف جملس ال دارة(، يبقى أأن نشري ا  ضافة ا  برأأس املرحلية أأثناء املسامهة، ا 

 املال يقتيض المتعن يف دراسة العالقة اليت يتوسطها بني املستمثرين و أأحصاب املشاريع.
                                                           

، جامعة سطيف، 2010، 10بورقبة، دور نظرية ال شارات يف الرفع من كفاءة الأسواق املايل، جمةل العلوم الاقتصادية وعلوم التس يري، العدد شويق  (1)

 ..147– 145ص 



شاكلية: الأولالفصل   املال اخملاطر رأأسمتويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت  ا 

 

29 
 

س بق أأن أأرشان لرشعية رأأس املال اخملاطر، من  مبادر :–خماطر برأأس املال  –العالقة مستمثر  – 2

خالل ادلور اذلي يلعبه اخملاطر برأأس املال بني املستمثرين وأأحصاب املشاريع املموةل )وساطة مالية مزدوجة(، 

ل أأن هذه العالقة ينتج عهنا رصاع مصاحل، يمت   ناول لك هذا مضن نظرية الواكةل.ت ا 

رض املصاحل بني ال دارة واملالكني، وبقية أأحصاب املصاحل يف نتيجة لتعا نظرية الواكةل : – 1 – 2

الرشكة، وعىل وفق مبدأأ الاختيار العقالين اذلي مبوجبه حياول لك طرف تعظمي منافعه اخلاصة، جاءت 

 ينظر نظرية الواكةل مكحاوةل حلل مشلكة تعارض املصاحل واملنافع وذكل ابلعامتد عىل حل العقد، حيث

ا سلسةل من التعاقدات الاختيارية بني الأطرف اخملتلفة يف الرشكة من شأأهنا احلد من مؤسسة عىل أأهنلل

 ف الأخرى.اسلوك ال دارة بتفضيل مصاحلها الشخصية عىل مصاحل الأطر 

ىل  مفهوم نظرية الواكةل : – 1 – 1 – 2 لهيا نظرية الواكةل تعود ا  ن أأبرز املفاهمي اليت تستند ا  ا 

ة روعند مناقش ته ملشلكة الفصل بني امللكية والس يطرة يف كتابه )ث Adam Smithالاقتصادي املعروف 

ىل  وعرفوها عىل أأهنا :  Jensen et Meklingالأمم(، أأما أأول من تناول نظرية الواكةل هبذا املصطلح فيعود ا 

 تعاقد بني عدة أأطرف وفيه املاكل أأو الأصيل أأي )املولك( يولك أأو يفوض أأطراف أ خرين )مولكني( من»

فهيي عقد يلزم مبوجبه خشص أأو عدة أأشخاص  (1)«أأجل تنفيذ همام، وابلتفويض تصبح هلم سلطة القرار

ىل تفويض  )املولك أأو املسامه( خشصا أ خرا )الوكيل أأو املسرّي( من أأجل القيام بأأعامل ابمسه، مبا يؤدي ا 

 .)2()املولك الرئييس( جزء من سلطته اختاذ القرار للوكيل

مجموعة من العالقات التعاقدية وأأن وجود املؤسسة »لواكةل يف املؤسسة بأأهنا :كام وصفت نظرية ا

ل أأدوات لتخصيص  يتحقق من خالل واحد أأو أأكرث من هذه العقود التفاقية وأأن عقود الاس تخدام ما يه ا 

وصف الغرض من نشاط املؤسسة، وابلتايل ميكن دراسة سلوك املؤسسة عن طريق حتليل  املوارد و

 .)3(د التوظيف اخلاصة هباو العامة لعق اخلصائص

 و أأو تضارب املصاحل بني املولك (Agency Conflit)هتمت نظرية الواكةل مبا يسمى تعارضات الواكةل 

 الوكيل، و أأن هذه التعارضات ميكن معاجلهتا عرب ما يسمى أ لية حومكت الرشاكت.

                                                           
(1)Jensen et Mekling, «Theory of the firm, Managerial, Behavior Agency cots and owner ship structure» journal of 

financial economics, vol 3, October 1976, p 5.  
(2)Michael Jenstu et clifford smith, «stok holders, manager ad creditor interests, applications of agency theory, 

Harvard business school 1985, p 2.. 
 .7، ص 2005، ادلر اجلامعية، مرص «حومكت الرشاكت، املفاهمي، املبادئ، التجارب»طارق عبد العال حامد  (3)
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ن الهدف الرئييس لنظرية الواكةل هو توضيح كيف تصمم الأطر  اف املتعاقدة العقد لتقليل التاكليف ا 

ةل ربط مصاحلها مبا جيعل الوكيل صاحل بني طريف عالقة الواكةل حماو  وختفيض حدة التضارب يف امل هاملرتبطة ب

 يعمل ملصلحة املولك )الأصيل(.

 وعتني تتضارب أأهدافهام وهام الك من الأصالءتعد نظرية الواكةل تعبريا للعالقة التعاقدية بني مجم

ىل صياغة العالقة بني هذه اجملاميع هبدف جعل ترصفات  )املالكني( و الوالكء )املدراء( وهتدف نظرية الواكةل ا 

الوكيل تنصب يف تعظمي ثروة املالكني، ومن خالل هذه العالقة تنشأأ العديد من املشالك لعدم وجود عقود 

 اكمةل والشلك املوايل يوحض ذكل :

 : مشالك نظرية الواكةل( 9-1الشلك رمق )

 حتليل سلطة اختاذ القرار                 

 توليد مشالك الواكةل                  

 

  

          

               

      

  

 

 تؤثر يف

                                          

                                                     

 

 .34: ميرس، مرجع س بق ذكره، ص املصدر

ذ من خالل  عالقة الوكيل مع الأصيل يتضح من الشلك السابق أأن مشالك الواكةل تبدو واحضة، ا 

 : )1()املولك( سوف تنشأأ عالقة تعاقدية ونتيجة لعدم وجود عقود اكمةل تنشأأ مشالك عدة سبهبا

ّن جمرد ربط أأداء املدراء ابلرحبية املتحققة أأو املبيعات يعّد حبّد ذاته وس يةل لتحقيق الكثري من  - ا 

 أأهداف الوكيل دون حتقيق مصاحل الأصيل.

                                                           
دور املعلومات احملاسبية يف تقومي الأداء الاسرتاتيجي يف ظل مفاهمي نظرية الواكةل، دراسة ميدانية يف عينة من الرشاكت »مسري، رابب وهاب  (1)

وراق املالية، رساةل ماجس تري يف احملاس بة، لكية ال دارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ص الصناعية املسامهة املدرجة   .2009، 34يف سوق العراق للأ

 املولك

مشلكة 

تضارب 

 املصاحل

مشلكة 

 الاختيار

 العكيس

ن حامية حقوق مالكهيا ال خري

 من أأحصاب املصاحل

 الوكيل

مشلكة حتمل 

 اخملاطر

 مشلكة عدم

متاثل 

 املعلومات
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سلوب أأو الطريقة اليت من خاللها يمتكن الأصيل أأن يتابع ترصفات الوكيل س يجعل عدم معرفة الأ  -

 املدراء أأكرث س يطرة من املالكني عىل شؤون الرشكة.

ىل خسارة نتيجة  تاكليف الواكةل : – 2 – 1 – 2 تنشأأ مشلكة الواكةل من خالل تعّرض الأصيل ا 

خالف الوكيل وعدم بذهل العناية الاكفية لتعظمي عائ فر عىل أأساليب اد الأصيل، حيث أأّن هذا الأخري ل يتو ا 

نه ممتكن من الاسرتاتيجيات اليت تسمح  ذا اكن املسرّي انهتازاي فا  الرقابة املبارشة لقياس جمهودات الوكيل، فا 

بتحييد مصاحل املسامهني، فهم يبحثون عن الاس تفادة من نقاط الضعف والثغرات يف العقود، هذا السلوك 

ىل حتمل تاكليف الواكةلالانهتازي  تاكليف  (Basel)حيث عّرف ابزل  (1)ينجم عنه خالفات مما يؤدي ا 

ىل املسرّي، فالّرحب »الواكةل عىل أأهّنا التاكليف النامجة عن القيام بعملية حتويلية كتحويل امللكية من الأصيل ا 

 : (3)وتمتثل تاكليف الواكةل يف «يأأخذه املسرّي هو تلكفة حتويلية أأو تلكفة واكةل

تاكليف املراقبة واليت يلزتم هبا املسامهون من أأجل تأأمني الرقابة عىل  ىتسم وتاكليف ال رشاف : -

ماكنية منع ترصفات يف غري مصاحلهم، مثل تاكليف جملس ال دارة، تاكليف  نشاطات املسريين للكشف وا 

نشاء جملس املديرين وجملس الرقابة.  الفصل بني وظائف الرئيس واملدير العام، وتاكليف ا 

نذار  : تاكليف الالزتام - ويطلق علهيا تاكليف ال خضاع، تتعلق ابملسريين واملوهجة لوظيفة تشكيل ا 

جيايب للعمل وفق املصاحل احملددة من طرف املسامهني مثل : رشاء الأسهم العادية للرشكة من طرف  ا 

 املسريين هبدف وضع مصاحلهم الشخصية يف صف واحد مع مصاحل املسامهني.

لهيا املسامهون نتيجة تباعد املصاحل مع املسريين املتعل :اخلسائر املتبقية - قة بضياع الفعالية اليت هيدف ا 

 اكلتخصيص الس ئي للموارد والاختيار الاسرتاتيجي غري الأمثل واليت تدعى كذكل بتاكليف الفرصة البديةل.

خماطر  –يف ظل ما س بق ميكن أأن نشري بأأن نظرية الواكةل تعترب تربة خصبة لتناول العالقة مستمثر 

 مبادر. –برأأس املال 

تأأسست أأمه ادلراسات لفهم طبيعة العالقة بني  مبادر :–العالقة خماطر برأأس املال  – 2 – 2

طار نظرية الواكةل، حيث ميثل املسري ابلوكيل واخملاطر برأأس املال ابملولك،  اخملاطر برأأس املال واملبادر حتت ا 

                                                           
 ,Gouvernance d’entreprise»كنوش عاشور، نبيل حامدي، التدقيق القانوين كأداة لتس يري الواكةل يف الرشكة، امللتقى ادلويل العلمي حول : (1)

Ethiques des affaires et responsabilité sociale de l’entreprise», Tlemcen les 5 et 6 Décembre 2007. 
 تأأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مكدخل لتطبيق احلومكة وحتسني الأداء، دراسة حاةل مؤسسة جيتوب، مذكرة »هشام سفيان صلواتيش

دارة الأعامل، جامعة البليدة،   .29، ص 2008ماجس تري، ختصص ا 
(3) Jérmy, Morvan «La Gouvernance d’entreprise managériale, positionnement et rôle des gérants de fonds 

socialement responsable», Thèse pour le doctorat nouveau régime en science de gestion, université de Bretagne 

occidentale 29 novembre 2005, p 34-35. 
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ىل ضافة ا  أأن اخملاطرون برأأس املال ميتلكون أأدوات مناس بة لتقليص خماطر عدم متثل املعلومة مقارنة ابلمتويل  ا 

 البنيك، كام أأن رصاع املصلحة واملنفعة بني الطرفني يمت حهّل من خالل العقد.

ىل عديد العوامل اليت تشلك هذه العالقة : Stephanyأأشار   ا 

ثل املعلومة حيث أأن لك طرف ميتكل خاصية تسمح هل ابملناورة عدم الأاكدة، يمت ترمجهتا بعدم متا -

 لتعظمي منفعته مع الأخذ ابلعتبار حمدودية الفهم واملعلومات اليت تسمح بتقدير اخليارات.

 العقد املوضوع بني الطرفني يشّجع الوكيل للترّصف والعمل لصاحل املولّك. -

ىل  - ّن النظر من زاوية نظرية الواكةل خيلص ا   أأّن تعارض الأهداف بني الطرفني يبقى اكمنا غري ظاهر.ا 

ىل  أأيضارييش أأن طبيعة هذه العالقة تتأأثر خبصوصية املشاريع اليت تس هتدف هذا المنط المتوييل واليت  ا 

ىل أأهنا متثل مشاريع  ضافة ا  بتاكريةتمتثل يف الأساس كوهنا مشاريع شابة أأي يف مراحلها املبكرة، ا  وصغرية  ا 

ىل أأهنا عادة ما تكون  ضافة ا  بتاكريةومتوسطة غري مدرجة يف البورصة ومس تقةل عن مجمع، ا  وقدرة متويلها  ا 

اذلايت غري اكفية ما جيعلها حتتوي عىل خماطر كبرية حتول وتعيق حصولها عىل المتويل البنيك لغياب الضامانت 

أأخرى، ما يفرس طلهبا المتويل من رشاكت رأأس املال املادية املطلوبة من هجة وخماطر عدم أأاكدهتا من هجة 

مبادر من حيث القرار المتوييل املتخذ من  –اخملاطر، ويوحض أأيضا تأأثريها عىل العالقة خماطر برأأس املال 

 –رشاكت رأأس املال اخملاطر وطبيعة الرصاع اذلي ختلقه خصوصية هذه املشاريع بني خماطر برأأس املال 

 مبادر ابملرشوع.

تنشأأ بني اخملاطر  حالت رصاع املنفعة بني اخملاطر برأأس املال واملبادر ابملرشوع : – 1 – 2 – 2

ىل تعظمي منفع  ته ومصاحله وميكن أأن برأأس املال واملبادر ابملرشوع عديد الرصاعات، حيث يسعى لك طرف ا 

ىل أأن عنوي، لك هذه الرصاعات أأمه حالت الرصاع تمتثل يف حاةل الاختيار العكيس وحاةل اخلطر امل  نشري ا 

 مبادر ابملرشوع. –تعود ابدلرجة الأوىل حلاةل عدم متاثل املعلومة اذلي ميزي العالقة خماطر برأأس املال 

تطرح حاةل الاختيار العكيس يف مرحةل تقيمي واختيار  حاةل الاختيار العكيس : – 1 – 1 – 2 – 2

ماكنيات واحامتلت تطور  املشاريع املموةل، وهذا يف حاةل قيام اخملاطر برأأس املال بتقديرات خاطئة حول ا 

 املرشوع.

ن املبادرين ميتلكون معلومات أأكرث حول املرشوع، عىل عكس املستمثرين احملمتلني، وهذا من منطق  ا 

ية املعلومات وأأيضا كفاءة الطرف ال خر أأي اخملاطر برأأس املال يف ميدان وجمال يتقنه قليال أأو مدخل أأفضل 

 بشلك يسء )خصائص حميط السوق، اجلوانب التقنية للمرشوع(.



شاكلية: الأولالفصل   املال اخملاطر رأأسمتويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت  ا 

 

33 
 

شاكلية الاختيار العكيس ترتبط أأساسا بقطاع  نشاط املرشوع املمول، ومرحةل تطّور املرشوع،  ّن ا  ا 

ماكنية تطور املرشوع.نوعية املعلومة املقدمة   من املبادر لأجل تقيمي ا 

ّن ظاهرة الاختيار العكيس تفرّس أأيضا حمدودية الأموال املستمثرة يف املشاريع الشابة و  بتاكرية.ال   ا 

ل ميتكل اخملاطر برأأس املال أأي أأفضلية للحصول عىل املعلومات ابلنس بة للأطراف الأخرى أأي 

فية ملرشوعهم، هذا ما يؤدي بعدم تقدمي اخملاطرون برأأس املال للأموال املبادرون يطرحون معلومات غري اك

 ما حيول هذا يف متويل املشاريع ذات اخملاطر العالية.

بأأن اخملاطر برأأس املال يعمل عىل تقليص خطر الاختيار  Chan)1(عىل عكس ما س بق، يرى 

عبه اخملاطرون برأأس املال مكنتج العكيس يف سوق رأأس املال اخملاطر، حيث بّرر هذا ابدلور اذلي يل 

للمعلومة اخلبرية )اخملاطرون برأأس املال خيتارون املشاريع بشلك جيّد لأن هلم أأفضلية احلصول عل املعلومة 

 ف الأخرى(.امقارنة ابلأطر 

ىل تقل Desboieresحسب  ص ي، ميتكل اخملاطرون برأأس املال كفاءات خاصة متكهنم من الوصول ا 

خطر عدم متثل املعلومة، من خالل تقيمي مبارش للمرشوع املمول ابلعامتد عىل وضع مياكنزيمات وأ ليات 

 مراقبة مناس بة ومالمئة. 

ّن متويل املشاريع الشابة سواء  بتاكريةا  وصغرية ومتوسطة عن طريق وس يط رأأس املال اخملاطر،  ا 

ملؤسساتيني واملشاريع الاستامثرية الشابة لأنه ميكنه من يسمح حبل مشلك عدم متاثل املعلومة بني املستمثرين ا

 بطريقة حذرة وماهرة وأأيضا توريد املعلومة املوثوقة حول املرشوع. عاختيار املشاري

تنشأأ حاةل اخلطر املعنوي بعد منح المتويل من قبل  حاةل اخلطر املعنوي : – 2 – 1 – 2 – 2

هذه احلالت ميكن وضعها وترمجهتا ابنهتاز فرص   MilgromRoberts et 2)(اخملاطر برأأس املال حسب 

ميكن ال شارة  ،خلف العقد، تتودل كون بعض الأعامل املطلوبة بواسطة العقد غري ظاهرة بشلك واحض ومبارش

ىل أأمه حالت اخلطر املعنوي من خالل ال يت :  ا 

قوة  املمول بشلك مبارش مبس توى واملرشوع  أأداءهذه اخملاطر تتأأىت عندما يرتبط  قوة املسريين : -

 وهجد املبادرين بعد منح المتويل من قبل اخملاطر برأأس املال.

                                                           
(1)Chan Y.S, On the positive role of financial intermediation allocation of VC in a Market with imperfect 

information, the journal of finance vol. 38 N° 5 pp 1543-1561, 1983. 
(2 )Milgrom G., Roberts J., «Economie, organisation et Management» De Bock Edition, 1997. 
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ّن املؤسسة الابتاكرية يف طور المنو بطبيعهتا تكون غامضة، يف حاةل الفشل من الصعب تفسري هذا  ا 

ىل املبادر أأو متأأتية من احمليط.  الفشل، هل يعود ا 

ن ميكهنم الأخذ بأأفضلية أأو ممزيات غري مالية وهذا لأجل منافع خشصية، املبادرو ممزيات غري مالية : -

 هذه احلاةل ختيف مصاحل اخملاطرين برأأس املال.

هذا الشلك من الرصاع تتسم به املشاريع الابتاكرية لس ببني : الأول  rberaF(1)و Adamحسب 

نفاق عىل البحث والتطوير، مصاحل ومنافع الباحثني اليت  نفاق عىل العاملني ميثل قمية جّد هامة من ال  ال 

  يف الهدف املوحد املمتثل يف خلق القمية.نييتضمهنا املرشوع ميكن أأن تعارض املستمثرين اخلارجي

طار عدم متاثل  اسة استامثرية غري مثىل :س ي - هذا املشلك يرتبط ابحلجم الأمثل للمرشوع املمول يف ا 

 املعلومة لرأأس املال اخملاطر.

يف حاةل المتويل ابدليون، يقدم اخملاطر برأأس املال الأموال للمؤسسة يف شلك س ندات قابةل للتحويل، 

 رشوع من خالل تقليص استامثرمه اخلاص.يف هذه احلاةل يقدم املبادرون عىل تقليص جحم امل 

أأما يف حاةل المتويل ابلأموال اخلاصة اخلارجية، تكون املسؤولية حمدودة ابلنس بة للمبادرين، حيث 

ون يف الاستامثر يف   ر يعترب املسامهون اخلارجيون مه الأساس يف حتمل اخلسائر، مما ينطوي ابن ينظر املباد

 احملاوةل يف ال فراط يف الاستامثر.مشاريع أأكرث خطورة أأو 

هذا اخلطر ينتج بسبب عدم احرتام املبادرين للزتاماهتم التشاركية مع اخملاطر  فهم خطر املبادرين : -

 برأأس املال واملتضمنة يف العقد بوضعهم لس ياسة أأكرث خطورة.

م اخملاطر برأأس املال ع، يقّد  أأمام تنوع أأشاكل الرصاع احملمتل بني اخملاطر برأأس املال واملبادر ابملرشو

 عديد املياكنزيمات للمراقبة والتحفزي قانونية )تعاقدية( وغري قانونية للحد من أأثر هذا الرصاع.

جابة حلالت خماطر الرصاع وعدم متاثل املعلومة، العقد ميثل مجموع البنود اليت حتمي  تصممي العقد هو ا 

 خروجه من هجة أأخرى من املؤسسة املموةل.مسامهة اخملاطر برأأس املال من هجة وتنظمي 

 يشرتك العقد يف امجلع بني أ ليات املراقبة والتحفزي. 

                                                           
(1) Adam, Farber, «Le Financement de l’ innovation Technologique», théorie économique et expérience 

européenne , ULB, Repository 2013, p1402. 
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ينظم العقد العالقة بني  خملاطر برأأس املال واملبادر :امياكنزيمات تس يري الرصاعات بني – 2 – 2 – 2

سري يعمل ملصلحة املولك أأي اخملاطر برأأس املال واملبادر ابملرشوع وحياول أأن جيعل الوكيل أأي املبادر امل 

اخملاطر برأأس املال، كام ينظم العقد العالقة بني الطرفني خالل خمتلف املراحل اليت مير هبا المتويل، سواء 

خالل مرحةل التقيمي واليت حيدد العقد خاللها رشوط ادلخول لرأأس مال املنشأأة ومواعيد التقارير املالية وعدد 

جملس ال دارة، كام ميكن العقد من تنظمي التعايش بني الطرفني يف مرحةل  مناصب اخملاطر برأأس املال يف

ل أأن ال خالل ببعض بنود سرتاتيجية اخلروج من رأأس ماملسامهة وحيدد ا   ال املنشأأة عند مرحةل التخارج، ا 

 العقد من اجلهتني أأي من الطرفني يبقى واردا، هذا ما ينتج عنه تاكليف الواكةل واليت س بق ذكرها.

ري الرصاع بني اخملاطر برأأس املال واملبادر ابملرشوع واليت يمتثل تاكليف الواكةل يف مياكنزيمات تس  ت 

جتمع بني أ ليات الرقابة والتحفزي أأي السعي وراء جعل الطرفني يعمالن ملصلحهتام املشرتكة، املتفق علهيا، 

ىل أأمه ال ليات املسخرة لتس يري الرصاع بني الطرفني  من خالل ال يت : وميكن ال شارة ا 

يقدم اخملاطرون برأأس املال عىل اختيار  اختيار الأوراق املالية الهجينة : – 1 – 2 – 2 – 2

ذا اكنت  ىل أأسهم ممتازة أأو عادية و يقدمون عىل التحويل ا  الأوراق املالية الهجينة اكلس ندات القابةل للتحويل ا 

 النتاجئ احملققة تتطابق مع الأهداف املرجوة، ول يقومون ابلتحويل يف احلاةل العكس ية.

يطالب اخملاطرون برأأس املال مبناصب يف  يف جملس ال دارة :املطالبة مبناصب  – 2 – 2 – 2 – 2

 جملس ال دارة وهذا للمشاركة يف مراقبة املسرّي واختاذ القرارات املثىل.

يقوم اخملاطرون برأأس املال بتوزيع املبلغ املوجه  المتويل عرب عدة أأدوار متويلية : – 3 – 2 – 2 – 2

أأدوار، حيث أأنه يف حاةل عدم حتقيق الأهداف املرجوة وعدم التوافق لسد احلاجة المتويلية للمنشأأة عىل عدة 

 مع املبادر، يقوم اخملاطر برأأس املال ابلمتناع عن متويل املرحةل املوالية أأو ادلور املوايل.

شارات  السمعة :– 4 – 2 – 2 – 2 يرسل دخول اخملاطر برأأس املال يف رأأس مال املنشأأة املموةل ا 

جيابية للمحيط  املايل خاصة البنيك. جد ا 

من أأمه اخملاطر اليت تؤرق املبادرين ابملشاريع هو  كيفية اخلروج املتوقعة : – 5 – 2 – 2 – 2

احملافظة عىل الس يطرة والأغلبية يف أأسهم منشأأهتم، حيث تعترب كيفية اخلروج املتوقعة حمفز للمبادر عىل 

العمل عىل حتقيق مردودية أأكرب وخلق القمية، مما حيفز اخملاطر برأأس املال عىل اخلروج لالس تفادة من الأرابح 

 ية، ويعيد للمبادر حق الس يطرة اللكية عىل منشأأته.الرأأسامل 
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تعترب نظرية الواكةل ال طار اذلي يمت من خالهل تناول  خماطر برأأس املال : –العالقة مستمثر  – 3 – 2

ّن حتليل هذه العالقة وفهم طبيعة رصاع املصاحل واملنفعة يكون من  –العالقة خماطر برأأس املال  مستمثر، ا 

 خالل حل العقد.

من الكتاب الأوائل اذلين قاموا بتحليل هذه العالقة وفهم طبيعة الرصاع بني  Sahlmanيعترب 

هذه العالقة ابلعامتد عىل نظرية الواكةل، أأين يكون املستمثر هو املولك  Sahlmanالطرفني، حيث حلل 

س املال لتس يري الأموال واخملاطر برأأس املال هو الوكيل، مفن خالل هذه العالقة يفوض املستمثر اخملاطر برأأ 

 مع الفصل بني الرقابة وامللكية.

يشلك وجود العقد رضورة ملحة وذكل للبنود اليت يتضمهنا فامي يتعلق بتس يري الأموال من قبل اخملاطر 

 برأأس املال.

ىل نشوب حالت رصاع مصلحة بني الطرفني ميكن  لك طرف يسعى لتعظمي داةل منفعته مما يؤدي ا 

 : ذكرها يف ال يت

 ترصفات انهتازية من قبل مسري رشكة رأأس املال اخملاطر عند تقيميه حملافظ املسامهة. -

 عدم أأمثلية الس ياسة الاستامثرية املنهتجة. -

مطالبة املستمثرين بعائد كبري نظري خطر عدم س يوةل استامثرمه الناجتة عن توظيف أأمواهلم لفرتة  -

 س نوات أأو أأكرث(. 10طويةل )

 –ميكن تقليل تاكليف الواكةل النامجة عن الزناعات ورصاع املصاحل بني الثنايئ مستمثر أأمام لك هذا 

ماكنية احلد من  Sahlman)1(خماطر برأأس املال من خالل وضع مياكنزيمات حتفزي ومراقبة، حيث يشري  اب 

نزاعات الواكةل من خالل عقد ميزج بني )التحفزي، الوقاية، التصديق(، كذكل وضع هدف موحد بني الطرفني 

خيفض من نزاعات الواكةل كسعي الطرفني لتحقيق أأكرب قمية مضافة عند اخلروج وذكل حسب نظام حوافز 

لصناديق الاستامثر مع احتساب  80%ة املضافة ومن القمي 20%حمدد )غالبا ما مينح للمخاطرين برأأس املال 

 التاكليف(.

                                                           
(1)W.A.S. Sahlman, The structure and governance of venture capital organization, journal of financial economics, 

vol. 2, 1990, pp 23-36. 
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فصاح مسريي  ىل ما س بق بعض مياكنزيمات الرقابة اليت يس تخدهما املستمثرون كرضورة ا  يضاف ا 

ىل  1Gilson Black)(أأشهر، فامي أأشار  6أأشهر أأو  3الصندوق عىل حاةل الصندوق واستامثراته سواء لك  ا 

الأقل لكفة، حيث يسمح للمستمثرين بتصحيح سريورة استامثراهتم، واعترب  أ ليات املراقبة كأحداخلروج 

جراء مقاربة بني توظيف أأمواهلم يف رأأس املال  الاكتبان اخلروج من بوابة البورصة ميكن املستمثرين من ا 

أأس ا التوظيفات يف أأشاكل متويلية أأخرى واملقارنة بني مردودية خمتلف مؤسسات ر هاخملاطر وتكل اليت متنح 

 املال اخملاطر.

ن تناول العالقة بني خمتلف الأطرف الرئيس ية للمتويل عن طريق  نقد نظرية الواكةل : – 4 – 2 ا 

ل بناء نظري تشوبه بعض النقائص اليت ميكن  ارشاكت رأأس املال اخملاطر يف ظل نظرية الواكةل ل يعودو  ا 

 رسدهام يف ال يت :

ل جيب أأن يأأخذ يف معناه العدواين كام أأخذته نظرية مفهوم رصاع املصاحل بني خمتلف الأطراف  -

 الواكةل، مبجرد أأن املصاحل غري متطابقة يف عالقة ل يعترب بأأن أأحد الفاعلني يبحث عن اس تغالل ال خر.

ىل احنال  - ىل عالقات ما بني الأشخاص هذا ما يؤدي ا  ل لكي ملفهوم املنشأأة تقلص املنشأأة املموةل ا 

 نفسها.

مسرّي، لأن تلكفهتا  –د الورقة املالية كجهاز حومكة خاصة يف العالقة ما بني خماطر ل ميكن اعامت  -

ماكنه أأن يتحمك يف جحم املرشوع بناءا عىل  ىل أأّن املبادر اب  ضافة ا  عالية خاصة عىل املشاريع الشابة من هجة ا 

ذا  اكن المتويل ابلس ندات القابةل للتحويل.  اخلطر احملدق به، خاصة ا 

ية الواكةل بأأن العقد احلل لرصاع املصاحل واملنفعة بني خمتلف أأطراف العملية المتويلية برأأس تعترب نظر   -

ل أأن العقد ل ميكنه أأن ينبأأ مبختلف أأشاكل الرصاع.  املال اخملاطر، ا 

ىل   - ىل عدم متاثل املعلومات خاطئ لأن عدم الأاكدة تعود يف غالب الأحيان ا  يُعترب ترمجة عدم الأاكدة ا 

ىل نظرية عدم أأاك ده املنشأأة املموةل يف حد ذاهتا، هذا ما يقتيض تس يري عدم الأاكدة من خالل الاستناد ا 

 اخليارات احلقيقية.

ّن أأمه ما ميزّي استامثرات رأأس املال اخملاطر هو ادلرجة العالية من عدم  نظرية اخليارات احلقيقية : – 3 ا 

ضافة اباليت تتسم هبا ويعود هذا  الأاكدة ىل كوهنا عبارة عن مشاريع انش ئة أأي يف مراحلها املبكرة، ا  لأساس ا 

ىل جحمها أأي صغرية أأو متوسطة وكوهنا يف الغالب متثل مشاريع  بتاكرية يف قطاعات تكنولوجية أأو تتطلب ا  ا 

                                                           
(1 )B.S/ Black, R.J. Gilson, Venture capital and the structure of capital markets, banks versus stock markets, journal 

of financial markets vol. 47 N° 3, 1998, pp 241-277, cite par Eric Stephany, op, cit, p 45. 
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النوع من هذا  متكنولوجيا خللقها، لك هذا جعل الطرق التقليدية لتقيمي القرارات الاستامثرية تقف عاجزة أأما

 كبريا لرشاكت رأأس املال اخملاطر يف اختاذها للقرارات المتويلية. ا املشاريع ما يعد معوق

ملواهجة حقيقة هذه ال شاكلية قّدم منظرو نظرية اخليارات احلقيقية حلول لرشاكت رأأس املال اخملاطر 

 Amramو  Kulatilaka 1999 فامي خيص منذجة القرار المتوييل، حيث انتقد منظرو القمي احلقيقية للمنو

 : )1(الطرق الالكس يكية املس تخدمة لتقيمي القرارات الاستامثرية وقدموا البديل اذلي يقوم عىل

 لك مرشوع متسلسل والقرارات تتخذ يف عدة أأوقات عرب الزمن  ؟ -

عادة توجهيه يف املس تقبل بدلةل املعلومات املكتس بة ؟ -  لك مرشوع مرن، أأي ميكن ا 

ختيار بني عدة الاتعترب عدم الأاكدة املرتبطة ابلستامثر مصدر قمية، ل تعترب مرادف للخطر، لكن  -

 فرص، أأي أأهنا تشرتط املرونة.

ىل احمليط الواقعي، ويتخذ القرار اعامتد عىل املبدأأ التايل :  يبدو جليا أأّن القمي احلقيقية نقلت القمي املالية ا 

وهكذا. هناك عدة أأنواع من اخليارات  t+1مبثابة رشاء خيار ميارس أأول يف الفرتة  tيعترب الاستامثر يف الفرتة 

ل بأأخذ الاستامثرات  لعل أأبرزها خيارات المنو، حيث يعترب املستمثر استامثره احلايل ل ميكن أأ يقمّي ا 

 .(2)املس تقبلية اليت يتيحها بعني الاعتبار، فهو يأأخذ بعني الاعتبار خيارات المنو

ىل التخيل عن احلذر، وجيعل تطب  يق معايري القرار املس تنبطة من منوذج القمي احلقيقية للمنو يدفع ا 

 الاستامثر يف املراحل املبكرة أأمرا عقالنيا، ابعتبار ذكل رشطا هاما ل طالق مسارات واعدة.

ن اخملاطرين برأأس املال ل يعمتدون كثري عىل اخليارات احلقيقية وهذا يعود  ىل تعقيدرمغ هذا فا  ا اهتا 

خصوصا التعقيدات الرايضية وصعوبة حتديد معامل ال شاكلية املطروحة وهو ما س نحاول أأن نفصل فيه يف 

 املبحث املوايل عند تناول مراحل متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .63محمد السبيت، مرجع س بق ذكره، ص (2)، (1)
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 بحث الثالث : مراحل المتويل برأأس املال اخملاطرامل 

ىل ال طار النظري لرأأس املال اخملاطر نقوم بعد خالل هذا املبحث بتناول خمتلف مراحل  من ال شارة ا 

ىل رشكة رأأس  عداد املبادر ابملرشوع خملطط الأعامل وتوهجه ا  العملية المتويلية برأأس املال اخملاطر، بداية اب 

خبروج هذه الأخرية من رأأس مال املنشأأة  و انهتاءاطلب المتويل الالزم ملرشوعه، وصول لاملال اخملاطر 

 املموةل.
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تعترب هذه املرحةل هممة للغاية، يمت من خاللها دراسة امللفات اخلاصة  مرحةل ما قبل املسامهة : – 1

بطلب احلصول عىل المتويل، ومتر هذه املرحةل بعدة مراحل فرعية تس بق املسامهة متتد من اس تقبال امللفات 

ىل اختاذ القرار ابلستامث ر يف املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر وصول ا 

 املنشأأة املعنية.

تقوم رشاكت رأأس املال اخملاطر خالل هذه املرحةل ابلقراءة الأولية مرحةل التحليل الأويل : – 1 – 1

خملطط الأعامل املقدم من قبل صاحب املرشوع، حيث ختضع رشاكت رأأس املال اخملاطر خمطط الأعامل 

 املقدم ملعايري اختاذ القرار المتوييل.

ملرشوع بشلك كبري يف قرار اخملاطر برأأس املال من خالل ال جراء العميل اذلي يقوم به يؤثر املبادر اب

ضافة  عداد أأمه حماور خمطط الأعامل ا  ىليف ا   املعلومات املنتظرة من قبل رشاكت رأأس املال اخملاطر. ا 

عداديه املرحةل اليت يقوم خاللها املبادر  رحةل املبادر ابملرشوع :م – 1 – 1 – 1 خمطط الأعامل  اب 

 وكذا تقيمي مرشوعه.

عداد خمطط الأعامل : – 1 – 1 – 1 – 1 هو ملف يمت فيه عرض شامل للمرشوع  مرحةل ا 

عداده صاحب املرشوع أأو املبادر أأو مسريي املنشأأة املرتحشة للحصول عىل  للحصول عىل المتويل، يقوم اب 

املرجوة والوسائل املسّخرة والنتاجئ املتوقعة الأهداف »:  )1(خمطط الأعامل عىل أأنه Yonالمتويل، عّرف 

ىل 3، يقدم خمطط الأعامل المنو والتطور احملمتل للمرشوع خالل «للرشكة اجلديدة  س نوات القادمة. 7 ا 

ىل أأن خمطط الأعامل ميثل Battiniأأشار  ، أأما «الصياغة المكية والنوعية ملرشوع املنشأأة»: )2(ا 

 .«قاعدة العقد املعنوي للرشاكة»: )3(مفخطط الأعامل ميثل tonecheBerوGautierو Veckeryابلنس بة لـ 

ابلنس بة للمؤسسة ميثل هذا املستند اخليارات ال سرتاتيجية اليت تتوفر علهيا املؤسسة وذكل ابلرجوع 

ىل خمتلف الوسائل التقنية والبرشية واملالية.  ا 

التطور املمكنة للمرشوع وجيب أأن يرتكز عىل  تكام يمت التوضيح من خالل خمطط الأعامل سيناريوها

التنس يق ما بني أأهداف املسريين وال ماكنيات احلالية واملس تقبلية للمؤسسة مع الأخذ بعني الاعتبار فرص 

احمليط الاقتصادي، ابلنس بة للمستمثر ميثل أأداة التفاوض مع خمتلف املبادرين بطلب المتويل، يقدم خمطط 

ابلنس بة للمستمثرين، حيث أأنه يساعد يف اختيار املنشأ ت اليت سيمت متويلها ويسامه الأعامل عديد اخلدمات 

 يف تشكيل عقد المتويل )تقيمي املشاريع الاستامثرية والرشوط القانونية واملالية(.
                                                           
(1)Eric Stéphany, La relation capital – risque pme, fondements et pratiques, ed. de Boeck, liège, 2003, p 105. 
(2)Pierre Battini, capital risque, mode d’emploi, ed. organisation 3èmeed, Paris, 2001, p78. 
(3) Eric Stéphany, op. cit, p 105. 
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ىل هذا يعترب خمطط الأعامل من الأدوات اليت يس تعملها املستمثر  ن لأجل احلد من خطر وابل ضافة ا 

كيس، حيث أأن املعلومات اليت يتضمهنا من شأأهنا أأن تسمح ابلتوقع اجليد والقراءة اجليدة الاختيار الع

 ملرشوع املنشأأة من قبل رشاكت رأأس املال اخملاطر.

برضورة احتواء خمطط الأعامل عىل املعلومات  EVCAأأوصت امجلعية الأوروبية لرأأس املال اخملاطر 

 التالية :

 واملسريين الرئيس يني.السرية اذلاتية للمؤسسني  -

 ال حصائيات املتعلقة ابملبيعات والأسواق. -

 أأسامء الزابئن احملمتلني وتوقعات الطلب. -

 معطيات متعلقة بأأمه املنافسني وقياس قوهتم. -

لهيا. -  املعلومات املالية الرضورية حول املرشوع اليت يستند ا 

 معلومات حول البحث والتطوير. -

نتاج  -  ومصادر المتوين.معليات ال 

 املواصفات اخلاصة ابملصنع. -

 مقالت مقتطعة من الصحافة حول القطاع. -

 القوانني والنصوص الترشيعية حول أأمن املنتجات. -

ىل أأن خمطط الأعامل جيب أأن يساعد رشاكت رأأس املال اخملاطر عىل ال جابة  Stephanyكام أأشار  ا 

 عىل مجموعة من الأس ئةل :

 ملنشأأة ؟ ما يه اخلصائص ال بتاكرية للمرشوع ؟ما هو مرشوع ا -

 ما يه أ فاق القطاع ؟ ما يه قوة املنافسني ؟ هل يوجد حواجز عند ادلخول ؟ -

 ما هو معل املؤسسة ؟ -

من يسري املؤسسة ؟ ما يه قدرات التس يري ؟ هل املؤسسة متتكل جتربة يف املرشوع اذلي  -

 يس هتدف احلصول عىل المتويل ؟

 توافق بني مرشوع التطوير والوسائل املسخّرة من قبل املؤسسة ؟هل يوجد  -

 ما يه التوقعات املالية للمؤسسة ؟ -

 ما هو مس توى التقيمي لأجل احلصول عىل املسامهة ؟ -

 ما يه املدة املتوقعة ملسامهة رشكة رأأس املال اخملاطر يف املرشوع ؟ -
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 من املؤسسة املموةل ؟ما هو نوع اخلروج املتوقع للمخاطر برأأس املال  -

 وميكن التفصيل أأكرث يف املعلومات اليت يتضمهنا خمطط الأعامل من خالل اجلدول املوايل :

 ( : أأمه املعلومات اليت يتضمهنا خمطط الأعامل7-1جدول رمق )

 املعلومات احملاور 

 

1 

 

 امللخص

 العمليايت

قراءة خمطط الأعامل ويتضمن املعلومات جيب أأن يتضمن معلومات حتفز املستمثر عىل الاستامثر يف 

التالية )اترخي ال نشاء، القطاع، املنتجات، الأسواق، التس يري، الأهداف املرجوة )احلصة من 

 السوق، رمق الأعامل( المتويل، النس بة من رأأس املال، املردودية املنتظرة(.

: تطوير منتجات جديدة يف نفس رشوع عرض لأمه التطورات اليت عرفهتا املؤسسة وأأساس امل  املرشوع 2

 السوق، المنو ادلاخيل واخلاريج.

 احمليط 3

 يالاقتصاد

اللكية،  هتا : الفرص والهتديدات الاقتصاديةيعرض خمتلف مكوانت احمليط الاقتصادي يف تطورا

ىل القطاع. عقطاعات وفرو  النشاط، جحم ومنو السوق، حواجز ادلخول ا 

 

 

4 

 

 

 السوق

يقدم عرض معيل وشامل لتطورات السوق )الطلب، الزابئن، العادات عىل املبادر أأن 

الاس هتالكية، ماكن الرشاء(، العرض )هيلك العرض، التوجه اجلغرايف(، املنافسة )من مه 

سرتاتيجيهتم  املنافسون ؟ جحمهم رمق الأعامل، صورة العالمة، نقاط قوهتم وضعفهم، ما يه ا 

 ت ال حاللية.ادلاخلون احملمتلون للسوق(، املنتجا

 السلعة/ 5

 اخلدمة

عرض شامل واكمل للمنتج أأو اخلدمة )املنتج واس تعاملته درجة الابتاكرية، املمزيات التنافس ية 

نشاء تشكيةل من املنتجات(.  اليت جيلهبا املنتج، حامية املنتج )برادات الاخرتاع، ا 

 

6 

 

 الأهداف

املس هتدفة(، الأهداف املالية )رمق الأعامل، رض املبادر أأمه أأهداف املرشوع )احلصة السوقية عي

 مس توى املردودية، أأهداف أأخرى )صورة العالمة، حتفزي العامل(.

املوارد  7

البرشية 

 والتنظميية

جناز مرشوع التطوير ةسعىل املؤسسة أأن تشري ابن املوارد البرشية والتنظميية للمؤس   :قادرة عىل ا 

 واملؤسسني. نيريتقدمي فريق العمل واملسامهني وال دا -

العضوية يف ش باكت  –الكفاءات خارج املؤسسة  –وصف نوعية التس يري : معرفة القطاع  -

 البحث العلمي والش باكت التجارية.

اخملطط  8

 العمليايت

ىل ما ييل :  ينظر املستمثر يف هذا احملور ا 

نتاج-  التس يري ابلأهداف(.أأسلوب جديد للتس يري )الالمركزية، وضع ، خمطط التسويق، خمطط ال 

اخملطط  9

 املايل

وتمتثل أأمه املعلومات املالية فامي ييل : الاحتياجات املالية، اس تخدامات املوارد املالية، مردودية 

ة يول احملاسب اع املنتظرة )مردودية مالية، تقومي املؤسسة والقمية املضافة املتوقعة مرفقة ابجلدواملرش 

 (واملالية واملالحق .....

Source : Eric Stéphany, op.cit, pp 107-108. 
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عداد املبادر ابملرشوع خملطط  مرحةل تقيمي املرشوع من وهجة نظر املبادر : – 2 – 1 – 1 – 1 بعد ا 

جيازها يف ال يت : القبلية الأعامل يقوم بعديد ادلراسات التقيميية  ملنشأأته واليت ميكن ا 

يمتثل جمال التقيمي يف القمية الأعىل و القمية الأقل اليت  حتديد جمال التقيمي : – 1 – 2 – 1 – 1 – 1

لهيا املبادر يف حتديد القمية  احلقيقية للمرشوع وهذا هبدف تقدمي سعر نس بة مسامهة أأكرث  ميكن أأن يستند ا 

 لتحديد جمال التقيمي منطقي وحقيقي لرشاكت رأأس املال اخملاطر ويعمتد املبادرون عىل مجموعة من طرق التقيمي

 واليت ميكن ذكر أأمهها : طرق اذلمة املالية، الطرق املقارنة، طرق حتيني التدفقات النقدية.

ىل خمتلف هذه الطرق عند تناولنا لتقيمي املنشأأة من وهجة نظر اخملاطر برأأس املال  س نحاول ال شارة ا 

تدفقات النقدية يه الأكرث اس تخداما ابلنس بة )رشاكت رأأس املال اخملاطر( مع ال شارة بأأن طريقة حتيني ال 

 للمبادرين بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر لستنادها عىل معطيات خمطط الأعامل.

أأو القمية احلالية  Premoneyالقمية  : )Premoney)1حتديد القمية  – 2 – 2 – 1 – 1 – 1

للمنشأأة وفق مناخها الاستامثري احلايل، حيث أأن سعر املسامهة املقرتح من قبل املبادر ابملرشوع جيب أأن 

دخال املردودية املنتظرة من  يتحّدد بناء عىل القمية احلالية للمنشأأة وفق طاقهتا الاستامثرية احلالية بدون ا 

ّن حتديد القمية الاستامثرات التوسعية اليت يس هتدف املب ادر ابملرشوع القيام هبا يف مرحةل التطوير، ا 

Premoney .عادة ما يكون خالل طلب متويل مرحةل المنو الأويل والتطوير 

حتديد الرفع املايل الأمثل خاصة عند مرحةل  حتديد الرفع املايل الأمثل : يمت – 3 – 2 – 1 – 1 – 1

بأأنه  Echert)2(الق، والانطالق حيث ميثل الرفع املايل حسب المنو والتطوير وليس مرحةل ما قبل الانط

ىل زايدة رأأس املال الاجامتعي للمنشأأة، أأما الرفع  متويل مرحةل تطوير املشاريع ابلأموال اخلاصة مما يؤدي ا 

املايل الأمثل فميثل قمية املسامهة املقرتحة من قبل املبادر ابملرشوع لرشاكت رأأس املال اخملاطر واليت حتميه 

 من خطر متيع مسامهته.

ع ىل رشكة رأأس املال اخملاطر، هذه بعد انهتاء املبادر من ا  داد خمطط الأعامل وتقيمي منشأأته يتجه ا 

 الأخرية ختضع خمطط الأعامل ملعاير اختاذ القرار المتوييل.

خضاع خمطط الأعامل ملعايري  : مرحةل اخملاطر برأأس املال– 2 – 1 – 1 يقوم اخملاطر برأأس املال اب 

ة احملددة من طرف مستمثري صندوق رشكة رأأس املال اخملاطر اختاذ القرار، كام تتحمك الس ياسة الاستامثري

                                                           
(1)Karl Alexandre, Que vaut ma start up, édition Edipro, Belgique, 2013, p 53. 
(2)M.M Eckert et Guigal, Le guide de levée de fonds, éditions ooreka, Paris, 2013, p 7. 
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)جحم املنشأأة، قطاع نشاطها، طور منوها، ....(، لكن يبقى املعيار الرئييس اذلي تعمتد  ريف اختاذ القرا

 وتشرتك فيه جل رشاكت رأأس املال اخملاطر هو التحكمي الالكس ييك بني اخلطر واملردودية.

ىل أأمه امل رشاكت رأأس املال نظر عايري املعمتدة يف التحكمي لختاذ القرار المتوييل من وهجة ميكن ال شارة ا 

 ل الشلك املوايل :اخملاطر من خال

 ( : معايري اخملاطرين برأأس املال لتقيمي مردودية وخطر املرشوع الاستامثري10-1الشلك رمق )

 نشاط السوق

 فيتعر  -

 احلجم -

 المنو -

 سوقيةحصص  -

 املنتظرة

                      

 العروض املالية

 التدفقات النقدية -

 احلاجات المتويلية -

       القدرة الاقرتاضية -

 الكثافة الرأأساملية -

 

 القدرة التس يريية

 اخلربة –الكفاءات املسرية  -

    ال جنازات املاضية –املرونة 

 

 املمزيات التنافس ية

ىل السوق –حواجز عند ادلخول  -  وقت الوصول ا 

 مراقبة التوزيع –عقود احلرصية  -

 مراقبة املوردين -

Source : Frédéric Mascré et autres, Capital risque et valorisation de la recherche, 

AFIC, 2005, p 13. 

ما يأأخذ اخملاطر برأأس املال خالل هذه املرحةل فكرة  جابة أأولية ا  أأولية عىل املرشوع، كام يقّدم للمبادر ا 

ىل مرحةل  رابلس مترا أأو ابلنسحاب، ففي حاةل موافقة رشكة رأأس املال اخملاطر عىل الاس مترار يمت املرور ا 

 موالية تسمى مبرحةل ادلراسة املعمقة.

قرار 

 الاستامثر

لاخلطر احملمت  

املردودية 

 املنتظرة
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ل، ينتقل اخملاطر برأأس املال بعد املوافقة الأولية عىل خمطط الأعام مرحةل ادلراسة املعمقة : – 2 – 1

مضاء وثيقتني هام : ل اب  ىل املنشأأة املعنية ل جراء ادلراسة املعمقة علهيا، ل تمت هذه ادلراسة ا   ا 

حيتوي عىل املعلومات اليت تعترب يف غاية  : (L’accord de confidentialité)اتفاق الرسية  -

مضاء هذه التفاقية حىت يسمح للمخاطر برأأس املال ابل طالع عىل هذه املعلومات الرسية، كام  الرسية، يمت ا 

ل يف دراسة العملية المتويلية ويه عبارة عن : معلومات صناعية،  جيب عىل اخملاطر احرتاهما وعدم اس تعاملها ا 

 مالية .... اخل. تقنية، قانونية،

يعترب خطاب النية أأول وثيقة يرصح فهيا املستمثر أأي  : (Lettre d’intention)خطاب النية  -

مضاء هذه الوثيقة يصعب من  ن ا  رشكة رأأس املال اخملاطر عن نيته احلقيقية يف متويل املرشوع وابلتايل فا 

ماكنية انسحاب أأحد الطرفني، وتتكون من عدة أأجزاء أأمهها :  ا 

 جزء يتعلق ابلتعريف ابملستمثر املايل. -

جزاء يف الأ جزء يتعلق ابلتفاصيل اخلاصة ابلعملية المتويلية الرتكيب املايل، تقس مي املؤسسة ويه أأمه  -

 خطاب النية.

جزء يتعلق بعرض احلالت املشكوك فهيا ل متام معلية الاستامثر )ملخص خاص بنتاجئ العناية الوافية،  -

متام الواثئق ا  لقانونية ... اخل.ا 

 Due)كام تعرف هذه املرحةل كذكل معليات حتليل، مراجعة وتدقيق يطلق علهيا ابلعناية الوافية 

diligence)  ،ىل أأخصائيني يف القانون، املالية ويه معلية جّد ملكفة، ذلكل تتطلب هذه املرحةل اللّجوء ا 

 احملاس بة .... اخل.

ذ العام قيقتعترب معلية العناية الوافية أأي التد  تبلغ تلكفته من جّد ملكفة ابلنس بة للمخاطر برأأس املال ا 

ىل  3 من مبلغ الاستامثر املعين وتشمل معلية التدقيق لك من : دراسة ال سرتاتيجية، السوق، دراسة  5%ا 

 صناعية، تقيمي عقاري، مراجعة حماسبية، قانونية ورضيبية، ال عالم ال يل، مراجعة الكفاءات ... اخل.

بعد الانهتاء من مرحةل ادلراسة املعمقة، يمتكن اخملاطر برأأس املال بأأخذ فكرة أأكرث وضوحا حول 

 املرشوع مما ميكنه من حتديد قميته.

يعترب التقيمي املايل للمرشوع من وهجة نظر اخملاطر برأأس  مرحةل التقيمي املايل للمرشوع : – 3 – 1

ىل كون أأن املشاريع املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال مسأأةل جّد هممة وصعبة يف نفس الوقت  ويعود هذا ا 

املال اخملاطر يه عبارة عن مشاريع انش ئة أأي يف مراحلها املبكرة وغري مسعّرة يف البورصة، ما يرتك اجملال 

ل أأهنا ل تصلح لهذا النوع من املشاريع.  لتقنيات التقيمي املايل، اليت وابلرمغ من تعّددها ا 



شاكلية: الأولالفصل   املال اخملاطر رأأسمتويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت  ا 

 

46 
 

 رض لأمه الطرق املس تخدمة.وفامي ييل ع

مردودية مبثابة احلل للمفاضةل ليعترب املعدل ادلاخيل ل املعدل ادلاخيل للمردودية : – 1 – 3 – 1

والاختيار بني املشاريع الاستامثرية املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر، حيث ميثل معدل اخلصم 

دية والاستامثر املبديئ متساوية أأي هو املعدل اذلي جيعل اذلي جيعل القمي احلالية للك من التدفقات النق

 صايف القمية احلالية معدوما.

 لمردودية وفق العالقة التالية :لويمت حساب املعدل ادلاخيل 

TIR = (
𝐹𝑉

𝑃𝑉
)– 1 

 حيث :

N .متثل مدة الاستامثر ابلس نوات : 

PV .)القمية احلالية )مبلغ الاستامثر : 

FV .القمية املس تقبلية عند اخلروج : 

 والشلك املوايل يوحض العالقة بني صايف القمية احلالية واملعدل ادلاخيل للمردودية.

 ( : العالقة بني صايف القمية احلالية واملعدل ادلاخيل للمردودية11-1رمق ) الشلك

 صايف القمية              

 احلالية                 

 

 

 

 

      TIR 

 ينيمعدل التح 

، 2012، 2: مبارك لسلوس، التس يري املايل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة  املصدر

 .129ص 

   1/N
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وميكن ال شارة أأنه عند املفاضةل بني املشاريع الاستامثرية يأأخذ اخملاطر برأأس املال بأأكرب معدل عائد 

تامثرية، يقارن اخملاطر برأأس املال املعدل مبعدل العائد داخيل، أأما يف حاةل عدم املفاضةل بني املشاريع الاس 

 رون يف صندوق رأأس املال اخملاطر.مثادلاخيل اذلي يطلبه املست 

ل تقيمي املؤسسات من خالل صايف مركزها  طرق اذلمة املالية : – 2 – 3 – 1 ينظر هذا املدخل ا 

جاميل اخلصوم املس تحق جاميل الأصول. ةاملايل، وذكل من خالل طرح ا   )ادليون( من ا 

ّن معدل اذلمة املالية يعطي قمية اثبتة للمؤسسات، ومنزّي وجود ثالث طرق يف تقيمي املؤسسات من  ا 

خالل مدخل اذلمة املالية : الأصول الصافية احملاسبية والأصول الصافية املعّدةل، ويطلق علهيا أأيضا الأصول 

ىل الأ  ضافة ا   موال الرضورية لالس تغالل.الصافية املعاد تقيميها، ا 

حناول أأن نركز عىل طريقتني : الأصول الصافية احملاسبية وطريقة الأصول الصافية املعّدةل، واليت منزّي 

من خاللها نوعني من وهجات النظر، حيث هناك من ينظر بأأن القمية ادلفرتية للمؤسسة تعرب بشلك اكف 

ادلفرتية للأصول واخلصوم املس تحقة، ما دام أأهّنا تراعي التقادم عن صايف مركزها املايل وهذا من خالل القمية 

ل أأن هناك من يرى بأأن القمية ادلفرتية ل تأأي الاهتالك أأو التدين اذلي تتعّرض هل خم  لف عنارص الأصول، ا 

ن تعرّب دوما عن القمية احلقيقية لصايف املركز املايل للمؤسسات، وهذا يظهر جليا ابلنس بة للأصول أأكرث م

لّ أأن قميهتا  1000.000اخلصوم، ومكثال عىل ذكل قطعة أأرض مثال حتوزها املؤسسة قميهتا ادلفرتية  دج ا 

ل أأهنا ما  5000.000,00السوقية تعادل  دج، كام ميكن أأيضا أأن يكون لها أأصل قميته ادلفرتية معدومة، ا 

ل من خالل قميهتا السوقية، زالت تس تغهل، لك هذا يدل بأأن املؤسسة ل ميكن أأن تتنازل عن قمية الأ  رض ا 

نفس اليشء ابلنس بة للأصول اليت قميهتا معدومة واليت قميهتا احلقيقية تس متد أأساسا من أأمهيهتا يف نشاط 

 املؤسسة، الأمر اذلي يس تلزم تعديل قمي خمتلف الأصول.

ىل ثالث طرق لتقيمي املؤسسة من خالل اذلمة املالية، س نحاول أأن ن لخص أأمه س بق وأأن أأرشان ا 

 طريقتني : هام طريقة الأصول احملاسبية الصافية والأصول الصافية املعدةل.

تمتثل مهنجية التقيمي يف الاعامتد عىل القمي  طريقة الأصول احملاسبية الصافية : – 1 – 2 – 3 – 1

 ادلفرتية للأصول واخلصوم واجبة السداد ومنه حنصل عيل قمية املؤسسة اكل يت :

جاميل الأصول  جاميل اخلصوم املس تحقة )ادليون( –قمية املؤسسة )الأسهم، الأموال اخلاصة( = ا   .)1(ا 

تظهر أأثناء معلية التقيمي وفق طريقة الأصول احملاسبية الصافية عديد التعديالت، حيث ل ميكن الأخذ 

ساسا ابستبعاد الأصول غري بقمية الأصول واخلصوم كام تظهر يف املركز املايل للمؤسسة، ويتعلق الأمر أأ 

                                                           
(1)Patrice vizzavona, Evaluation des entreprises, éditions Berti, Alger, p4. 
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ىل ادليون اكلرضيبة  ضافة بعض العنارص ا  احلقيقية املعروفة ابلأصول الصورية من القمية ال جاملية للأصول مع ا 

عىل الأرابح وتوزيعات الأسهم والرضيبة عىل خمصصات اخلسائر امللغاة أأو خمصصات اخلسائر اليت صارت 

 واجبة السداد.

ل أأن هذه الطريقة تعرتضها عديد تعترب هذه الطريقة مناس ب ة يف تقيمي املنشأأة حديثة النشأأة، ا 

الانتقادات، أأمهها أأهنا ل تأأخذ بعني الاعتبار التغريات الاقتصادية احلاصةل املرتبطة أأساسا بعاملني هام : 

 التضخم وكذا تقادم الأصول.

ىل أأمهية بعض الأصول يف نشاط املؤسسة ابلرمغ من القمية ادل ضافة ا   فرتية املعدومة لها.ا 

لك هذه الانتقادات حول طريقة الأصول احملاسبية الصافية جعل خرباء التقيمي يقدمون طريقة أأخرى 

 تراعي النقائص اليت عرفهتا طريقة الأصول احملاسبية الصافية وتمتثل هذه الطريقة يف الأصول الصافية املعّدةل.

تمت معلية التقيمي وفق الأصول الصافية املعّدةل  طريقة الأصول الصافية املعّدةل : – 2 – 2 – 3 – 1

بنفس مهنجية الأصول احملاسبية الصافية، حيث حتسب قمية الأموال اخلاصة للمؤسسة من خالل طرح قمية 

ل أأن هذه الطريقة تراعي وهتمت بتغريات القمية ادلفرت  جاميل الأصول، ا  ية سواء ابلرتفاع اخلصوم املس تحقة من ا 

 أأو ابلخنفاض أأي تعديل هذه القمي.

ىل هذا تعمتد طريق ضافة ا  الأصول الصافية املعّدةل عىل عديد التقنيات اليت يتطلب اس تخداهما الأخذ  ةا 

بعني الاعتبار عوامل عديدة أأمهها : الأس باب اليت وجدت من أأجلها معلية التقيمي، نوع الأصل ووضعيته 

 نشاط املؤسسة.ومدى أأمهيته يف 

 هناك عديد الأعامل المتهيدية اليت جيب القيام هبا وتفرضها هذه الطريقة وتمتثل أأساسا يف :

جرد عنارص الأصول وابلأخص الاستامثرات واخملزون بغرض استبعاد لك من مل يعد صاحلا  -

 لالس تعامل.

وال اخلاصة للمؤسسة أأي جيب عدم الأخذ ابلأصول املس تأأجرة حيث أأهّنا ل تدخل يف تكوين الأم -

منا حساب قميهت  كأداة معل.  احق امللكية وا 

حفص وضعية الأصول من حيث تقادهما التقين ودرجة اهتالكها لأن من املمكن كام س بق وأأرشان  -

كخالصة  ،وجود أأصول قدمية أأداؤها أأحسن من الأصول اجلديدة، ما يعين رضورة الأخذ بقميهتا الاس تعاملية

ملالية يف حتديد قمية املؤسسات، ميكن القول بأأهنا طريقة ساكنة ل تنظر ملردودية املؤسسة، كام ل اذلمة ادخمل

أأّن اس تعاملها من قبل اخملاطرين برأأس املال ياكد يكون منعدما فهيي ل تنظر للمس تقبل ول للحارض ول 

 جتيب عن خمطط الأعامل املقدم من قبل املبادر ابملرشوع.
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تعترب الطريقة الأكرث اس تخداما يف حتديد قمية املنشأأة  يني التدفقات النقدية :طريقة حت  – 3 – 3 – 1

 املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر، وذكل لأهنا تستند عىل معطيات أأي تقديرات خمطط الأعامل.

اليت ستتودل نتيجة  تمتثل مهنجية التقيمي يف حتديد قمية املنشأأة من خالل التدفقات النقدية املس تقبلية

ن  نشاط املؤسسة يف املس تقبل، وتمت هذه العملية أأيضا بتحيني هذه التدفقات مبعامل حتيني )خصم(، ا 

ىل  هذه املردودية أأو معامل التحيني يراعى يف حسابه املردودية املنتظرة واخملاطر املتوقعة أأي احامتل الوصول ا 

ىل الس بع القادمة، يمت ل من خالل خمطط الأعامل املعد من قبل املبا در ابملرشوع للس نوات الثالث ا 

حساب التدفق النقدي لالس تغالل للمنشأأة، بعد ذكل يمت طرح التغري التقديري يف الاحتياج من رأأس املال 

العامل للك س نة ومجموع الاستامثرات الس نوية اجلارية الرضورية للسري اجلّيد للعملية الاس تغاللية للمؤسسة، 

ليه   الاستامثرات ال ضافية الرضورية اليت يتضمهنا خمطط الأعامل.مضاف ا 

واذلي حيسب للك س نة من خالل  (free cash flow)يكون نتيجة هذا التدفق النقدي املتاح 

خمطط الأعامل، مث يمت حتيينه مبعامل اخملاطرة )معامل التحيني( وهذا ميثل التدفق النقدي املتاح احملنّي أأي 

(Discounted cash flow). 

الس بع  أأوث ويمت اس تكامل هذه العملية حبساب القمية الهنائية وتكون القمية الهنائية يف هناية الثال

 س نوات مث مي حتييهنا بنفس معدل اخملاطرة.

 توضيح كيفية حساب التدفق النقدي املتاح والقمية الهنائية من خالل ال يت : نوميك

الرضيبة عل الأرابح )عىل  –التدفق النقدي لالس تغالل = نتيجة الاس تغالل قبل الأعباء املالية 

 نتيجة الاس تغالل( + الاهتالاكت.

 –التغري يف الاحتياج من رأأس املال العامل  –التدفق النقدي املتاح = التدفق النقدي لالس تغالل 

 الاستامثرات.

 ل يت :أأما النتيجة الهنائية فيمت حساهبا اك

 التدفق النقدي املتاح ل خر س نة            
 القمية الهنائية = 

 )1((g معدل المنو عىل املدى الطويل –)معامل اخلصم 
ّن مجموع التدفقات النقدية املس تقبلية جيب حتييهنا مبعدل يسمى معدل اخملاطرة وللتوضيح أأكرث نأأخذ  ا 

مكثال الاستامثر يف مؤسسة حتتوي عىل خماطر كبرية، أأكرث من توظيف الأموال يف صناديق التوفري، هنا 

                                                           
(1)Carl Alexandre Robyn, Que vaut ma start up, éditions Edipro, Belgique, 2013, p 148. 



شاكلية: الأولالفصل   املال اخملاطر رأأسمتويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت  ا 

 

50 
 

ق التوفري، لكن ابملقابل يتضح بأأن املستمثر يسعى للحصول عىل عوائد أأكرب من توظيف أأمواهل يف صنادي

 هناك احامتل عدم اسرتجاعه للك أأمواهل، وذكل لأن س يوةل استامثره غري مضمونة.

 : )1(حلساب معدل اخملاطرة جيب توضيح املفاهمي التالية

عادة ما يمتثل يف الفائدة املتحصل علهيا من توظيف أأموال دلى  :Iمعدل التحيني اخلايل من اخملاطر  -

قراض ادلوةل ملدة طويةل الأجل عادة  س نوات واليت تعترب خالية من اخملاطر، وينحرص جمال  10ادلوةل أأي ا 

 للس نة. 5%و 4,5%الفائدة املقدمة ما بني 

من اخملاطر املنتظرة من قبل  يه معدل الفائدة املضاف عن املعدل اخلايل :IPMاملنحة البورصية  -

للس نة، أأي أأن  5%و 4,5%املستمثرين عند توظيف أأمواهلم يف البورصة ويكون جمال هذا املعدل ما بني 

 املعدل املنتظر من قبل املستمثرين يمتثل يف :

IM = IPM + I 

ىل  9أأي من   .10%ا 

هو معامل خاص بلك مؤسسة مدرجة يف البورصة و ميثل مرونة قمية  أأسهم  : Bêta βاملعامل   -

املؤسسة بسوق رأأس مالها ويوحض العالقة املوجودة بني تقلبات القمية البورصية لسهم املؤسسة وسوق رأأس 

 املال املدرجة فيه.

عوامل خطر املؤسسة مكديونيهتا وهيلكة أأعباهئا، أأما ابلنس بة للمؤسسات الغري  βهذا ويدرج املعامل 

يكون صعبا نوعا ما، لكن ابل ماكن الأخذ ابملعطيات اليت توفرها  β مسعّرة يف البورصة فتحديد املعال

ىل نفس املؤسسة غري املدرجة من حيث  املؤسسات الشبهية أأو املؤسسات املدرجة يف البورصة اليت تنمتي ا 

 قطاع النشاط.

ىل أأن هناك بعض الاجهتادات من قبل ماكتب التدقيق الكبرية اليت قدمت  جتدر ال شارة أأيضا ا 

 ميكن توضيح لك هذا من خالل اجلدول التايل : مقارنة بدرجة اخملاطرة و βجمالت املعامل 

 

 

                                                           
(1)Vincent Juguet et autres, Evaluation d’entreprises, édition Pearson, France, 2009, p 162. 
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املس تخدم ابلنس بة للمؤسسات غري املدرجة يف البورصة  β( : جمالت املعامل 8-1جدول رمق )

 تقدير درجة خطرها ىلعابلعامتد 

 Bêta تقديرات اخلطر اخلاص ابملؤسسة رهن التقيمي

 0,25 – 0,5 ضعيف جدا

 0,5 – 1 ضعيف

 1 - 1,5 متوسط

 1,5 – 2 قوي

 2 - 2,5 قوي جدا

Source : Vincent Juguet et autres, op. cit, p 163. 

ضافة  يف احتساب معامل التحيني، تصبح العالقة معامل التحيني عىل الشلك التايل: β املعامل اب 

I'= I + (β*IPM) 

ن معامل اخلطر اذلي يمت حسابه سابقا ميثل العائد أأو الفوائد املنتظر  واحد  من قبل مورد متوييل ةا 

ماكن املؤسسة الاعامتد عىل موارد متويلي عداد خمطط الأعامل اب  مثل  ىأأخر  ةوهو الأموال اخلاصة، لكن عند ا 

 القروض البنكية.

ن طريقة حتيني التدفقات النقدية تدمج معامل فوائد القروض يف حس ب معامل اخلطر واذلي يصبح اا 

ىل حتديد التلكفة ال جاملية لمتويل  أأمام لك (CMPC)التلكفة الوسطية املرحجة لرأأس املال  هذا نصل ا 

دماج :  املؤسسة وذكل من خالل ا 

 معدل املردودية املنتظر من الأموال اخلاصة واذلي ميثل معامل اخملاطرة املطبق عىل الأموال اخلاصة -

i'. 

ة التالية التلكفة املتوسطة الصافية أأي بعد الرضيبة للمتويل البنيك ويصبح دلينا العملية احلسابي -

 حلساب التلكفة الوسطية املرحجة لرأأس املال :

CMPC = 
(𝑖′𝑥 𝑉𝑐𝑝)+ (𝑖𝑑 𝑥 (1−𝑡𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑆)𝑥 𝑉𝑑)

𝑉𝑐𝑝+𝑉𝑑
 

 حيث :

Vcp .قمية الأموال اخلاصة : 
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Vd .قمية ادليون املالية : 

Id .التلكفة الوسطية لدليون املالية الصافية : 

i’ .معامل اخلطر : 

ىل عند الانهتاء من  ضافة ا  حتديد لك التدفقات النقدية املتاحة  والتلكفة الوسطية املرحجة لرأأس املال، ا 

 القمية الهنائية تصبح قمية املؤسسة اكل يت :

VE =  ∑
𝑭𝑪𝑭

(𝟏+𝑪𝑴𝑷𝑪)𝒕 +
𝑽𝑻𝒏

(𝟏+𝑪𝑴𝑷𝑪)𝑵 −  𝑫𝑵
𝒕=𝟏 

 حيث:

FCF  التدفقات النقدية املتاحة للس نوات :n. 

CMPC .التلكفة الوسطية املرحجة لرأأس املال : 

VT .القمية الهنائية : 

D .ادليون : 

تعترب الطرق املقارنة من بني أأمه الطرق اليت يس تخدهما املستمثرون  الطرق املقارنة : – 4 – 3 – 1

برأأس املال وتمتثل هذه الطريقة يف مقارنة املنشأأة حمل التقيمي مع منشأ ت مماثةل لها أأي شبهية، وذكل بغرض 

 أأي املنشأأة حمل التقيمي ومقارنة مردوديهتا مع املنشأ ت الشبهية. ،حتديد قميهتا

ن مهنجية هذه الط ريقة تقوم عىل حتديد مضاعف التقيمي واذلي يمت حسابه من خالل عينة من ا 

 املنشأ ت الشبهية ابملنشأأة حمل التقيمي وتكون هذه املنشأ ت مدرجة يف البورصة.

 وميكن ذكر أأمه اخلصائص اليت جيب أأن تتوفر هبا املنشأ ت الشبهية مع املنشأأة حمل التقيمي فامي ييل :

 نفس اخلصائص القطاعية. -

 نفس اخلصائص الاس تغاللية. -

 مس توى املردودية. -

 الس ياسة الاستامثرية. -

 من هجة أأخرى يمتثل مضاعف التقيمي فامي ييل :

مضاعف التقيمي = 
 قمية املنشاة

العائدات
 

ّن الطرق املقارنة تعمتد وتقو  عىل تقنية املضاعفات عىل املردودية أأي عىل النتاجئ والعائدات واليت  ما 

 ميكن ذكر أأمهها يف ال يت :
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𝑉𝐸

𝐶𝐴
 ,

𝑉𝐸

𝐸𝐵𝐼𝑇
 ,

𝑉𝐸

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴
 

 حيث :

VE .قمية املنشأأة : 

EBITIDA هتالاكت.مؤوانت التدين و ال   : النتيجة قبل الفوائد والرضائب و 

EBIT د والرضائب.: النتيجة قبل الفوائ 

CA .رمق الأعامل : 

ن حساب املضاعف يمت بعدة طرق حناول من خالل مثالنا ال يت توضيح كيفية حساب املضاعف من  ا 

 خالل اس تعامل الاحندار اخلطي و املربعات الصغرى.

املنشأ ت الشبهية للمنشأأة أأ ويه املنشأأة حمل التقيمي،  يف دلينا مجموعة من املنشأ ت حمل التقيمي، وتمتثل

 وتمتثل املنشأ ت الشبهية يف : املنشأأة ب واملنشأأة ج، املنشأأة د واملنشأأة هـ، املنشأأة و.

ميثل اجلدول املوايل ملخصا للمعطيات اخملتلفة عن مضاعفات التقيمي للمنشأ ت الشبهية واملنشأأة حمل 

 التقيمي.

 ة حمل التقيميأأ معطيات خمتلفة عن مضاعفات التقيمي للمنشأ ت الشبهية واملنش( : 9-1اجلدول رمق )

املنشأ ت 

 الشبهية

VE/CA VE/EBITIDA VE/EBIT CA 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴

𝐶𝐴
% 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
% 

 8,6% 12,9%  10,8 7,2 0,90 املنشأأة ب

 1,7% 1,8%  5,9 5,5 0,10 جاملنشأأة 

 12,1% 15,4%  9,6 7,5 1,2 داملنشأأة 

 5,6% 10,9%  17,6 9,0 1 هـاملنشأأة 

 4,6% 9,4%  2,5 6,1 0,6 واملنشأأة 

 6,5% 10,1%  11,3 7,1 0,76 املعدل

املنشأأة أأ 

(N-1) 

   25489 

 و. ن

%11,5 %8,6 

Source : Vincent Juguet, op. cit, p 153. 
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من خالل معطيات اجلدول السابق حناول حتديد العالقة الأوىل بني املضاعف  
𝑉𝐸

CA
 yواذلي ميثل   

و 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴

𝐶𝐴
وكذا العالقة الثانية  xواذلي ميثل  %

𝑉𝐸

CA
و  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝐴
من خالل معادةل الاحندار اخلطي  %

 واملربعات الصغرى.

جياد معادةل الاحندار اخلطي لب د من حساب معامل الارتباط للعالقتني السابقتني حيث لكن قبل ا 

2r  =،   أأما معامل الارتباط للعالقة الثانية   2r 0,9348 = د عايلجالأوىل  جند معامل الارتباط للعالقة

، نأأخذ ابلعالقة الأوىل أأي 0,7838
𝑉𝐸

CA
و  

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴

𝐶𝐴
 حنصل عىل معادةل الاحندار التالية : %

y = 8,0714 x – 0,0544 

 = yحيث :
𝑉𝐸

CA
و   

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼𝐷𝐴

𝐶𝐴
x =  

حلساب قمية املنشأأة أأ لبد من حساب املضاعف 
𝑉𝐸

CA
منشأأة أأ وذكل من خالل معطيات ل املعدل ل   

 اجلدول السابق اكل يت :

y = 8,0714 (11,5%) – 0,0544 

y = 0,87 

 .0,87للمنشأأة أأ هو  CAأأي أأن مضاعف 

 :ومنه قمية املنشأأة أأ يه 

  = x 25489 0,87قمية املنشأأة أأ 

 و. ن                = 22273

 و. ن، تصبح قمية املنشأأة كام ييل : 10000يف حاةل وجود ديون ولنفرض أأهنا 

 و. ن. = 22273 – 10000 = 12273 ) الأموال اخلاصة(قمية املنشأأة

ّن نظرية اخل  عىل نظرية اخليارات :قامئة تقنيات  – 5 – 3 – 1 احلقيقية متثل ملهين رأأس املال ارات يا 

ة اخليارات باخملاطر الوس يةل الوحيدة لتمكمي عدم الأاكدة وكذا لك احامتلت الفرص املس تقبلية، ل ميكن ملقار 

ذا تبىن احمللل منطا اس تدلليا احامتليا، غري خطي ومس متر، الأمر اذلي  ل ا  احلقيقية أأن تفهم بطريقة حصيحة ا 

ىل تطوير مناذج اخليارات املالية بداية من س بعينيات القرن املايض من طرف  و  Black Schoolesدفع ا 

Metron ذ أأن الاستامثر يف مرشوع ، يف هذا ال طار من التحليل اخليارات احلقيقية يه خيارات المنو، ا 

هو رشط مس بق رضوري لالستامثر يف مرشوع لحق  حيث أأن املستمثر بأأخذه حصة يف  Aابتدايئ 
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أ خذا يف عني الاعتبار تطّور احمليط وجناح املرشوع  Bسيشرتي حق الاستامثر يف املرشوع  Aاملرشوع 

 .)1(الأول

ىل الصيغة الرايض   :Schooles)2(و  Blackية لـ وميكن ال شارة ا 

)2. N(d𝑒−𝑅𝑠𝑣.𝑇Pex –) 1= Cas . N (d OAV 

((𝑙𝑛 (
𝐶𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑥
) +  𝑅𝑠𝑣 + 0,562)  𝑇) /6√𝑇=  1d 

6√𝑇- 1= d 2d 

 حيث :

VOA .قمية خيار الرشاء : 

Cas .السعر السويق للأصل حتت التعاقد : 

)1N(d : .داةل كثافة القانون الطبيعي 

Pex .سعر املامرسة أأو التنفيذ : 

 𝑒 .أأساس اللوغاريمت النيبريي : 

Rsv .معدل املردودية بدون خماطرة : 

2T .مدة حياة اخليار : 
صل حمل التعاقد. 26  : تباين السعر السويق للأ

بأأن اخليارات احلقيقية جلبت مزجي من املرونة، املعلومات  Barneto et Cherifكام يشري 

من هجة  ،والتحليل الاسرتاتيجي والتفوق املهنجي، حيث أأهنا أأداة فعاةل تساعد يف اختاذ القرارات

 أأخرى ووفق دراسة حول تطبيقات التقيمي للمشاريع الاستامثرية من قبل اخملاطرين برأأس املال

ىل عدم معرفة هذه الطريقة من قبل املستمثرين نظرا  Desbrieresو Broyeالفرنس يني   يشريان ا 

 

                                                           
، لكية العلوم 2009، مذكرة ماجس تري غري منشورة، Finaleل املشاريع الناش ئة، دراسة حاةل أأ السبيت، فعالية رأأس املال اخملاطر يف متوي محمد (1)

 .135الاقتصادية، جامعة قس نطينة، ص 
دارية، العدد 1973منوذج  Black Scholesد. دادة عبد الغين، تقيمي املؤسسات من منظور اخليارات  (2) ، جامعة 2012، جوان 11، أأحباث اقتصادية وا 

 ..320بسكرة، ص 
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ىل الصعوابت و التعقيدات   .1)(الرايضية يف معلية التقيمي هباا 

تس تخلص رشكة رأأس املال اخملاطر من مرحةل ما قبل  مرحةل الرتكيب املايل والقانوين : – 2

ىل مرحةل التجس يد من  ذا وافقت عىل متويل مرشوع معنّي فا هنا تنتقل ا  املسامهة القرار المتوييل، فا 

 ل الرشاكة اليت تبدأأ مبرحةل الرتكيب القانوين واملايل بني صاحب املرشوع واخملاطر برأأس املال.خال

يمت الرتكيب القانوين من خالل ال مضاء عىل عقد املسامهني واختيار  : الرتكيب القانوين – 1 – 2

 الشلك القانوين للمنشأأة املموةل.

هو مستند يضبط طبيعة   LalandeDeو  2Paoli)(حسب  عقد املسامهني : – 1 – 1 – 2

وكيفية العالقة اليت تربط بني مجموعة املبادرين ومجموعة املستمثرين، أأي الوثيقة اليت تنظم العالقة بني املبادر 

ابملرشوع واخملاطر برأأس املال، تعترب بنود هذا العقد رسيّة للغابة، حيث ل يرغب املستمثرين برأأس املال 

  قمية قضائية يف حال الزناع بني طريف الرشاكة.معرفة الغري لعقودمه، كام أأن هل

ىل مجموعتني هام :  حيتوي عقد املسامهني عىل عدة بنود ميكن تقس ميها ا 

 وتشمل هذه البنود : : البنود املتعلقة ابلتنظمي ومراقبة تس يري املؤسسة -

برأأس املال )مزيانية،  بند ال بالغ )ال فصاح( : املسرّي ملزم بتقدمي معلومات وتقارير دورية للمخاطر *

 جدول حساب النتاجئ .. اخل(.

ىل املستمثر أأي اخملاطر برأأس املال يف ح * ةل رشوعه ابند الاستشارة املس بقة : املسرّي ملزم ابلرجوع ا 

 يف اختاذ قرارات هامة واليت من شأأهنا حتديد مصري املنشأأة.

هتدف هذه البنود لتنظمي السلطات بني  : البنود املوهجة لتنظمي سلطات املستمثرين ذوي الأقلية -

املسامهني أأحصاب الأقلية واملسامهني أأحصاب الأغلبية، من خالل املساواة يف بعض السلطات وكذا تنظمي 

معلية الانسحاب واخلروج املتصل، وتنظمي الأولوية يف احلصول عىل الأسهم يف حاةل بيع املنشأأة، أأما أأمه بند 

واذلي يمتثل يف احملافظة عىل مسامهة أأحصاب الأقلية من خطر متيع مسامههتم يف  فهو بند خطر متيع املسامهة

عطاهئم فرصة للمشاركة يف العملية.  حاةل القيام برفع رأأس مال املنشأأة وذكل من خالل ا 

                                                           
(1 )Eric Stephany, La relation Capital risque, pme, fondement et pratiques, éditions de Boeck, Bruxelles, 2007, p 

128-129. 
(2)Eric Stephany, op. cit, p 132. 
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اخملاطرون برأأس املال رشاكت املسامهة عىل ابيق الأشاكل  يفضلالشلك القانوين :  – 2 – 1 – 2

فا ن بعض اخملاطرين برأأس املال يقبلون  (SARL)فامي خيص الرشاكت ذات املسؤولية احملدودة القانونية، أأما 

ىل رشكة مسامهة.  الاستامثر فهيا يف بعض الأحيان، كحالت رأأس املال البذري لكن رشيطة حتويلها ا 

ن التفضيل الواحض لرشكة املسامهة يعود ملزاايها املتعددة واليت نذكر  1:مهنا ا 

 مراقبة أأكرث فعالية للمسامهة. -

 .الأسهمأأكرث مرونة يف التنازل عن  -

ىل أأسهم، قسامئ الاكتتاب يف أأسهم  - صدار أأوراق مالية خاصة )س ندات قابةل للتحويل ا  القدرة عىل ا 

صدارها يف الأشاكل القانونية الأخر   وهذا حسب القانون التجاري للك بدل. ى... اخل(، ل ميكن ا 

خالل هذه املرحةل يمت حتديد شلك الأدوات املالية اليت تس تخدم يف معلية  الرتكيب املايل : – 2 – 2

ىل الأوراق املالية الهجينة. ضافة ا   أأخد املسامهة يف املنشأأة املموةل وتمتثل أأساسا يف الأسهم مبختلف أأنواعها، ا 

ىلمتنح دخول مبارشا يف رأأس املال ويه متثل حق م  الأسهم :– 1 – 2 – 2  لكية، ميكن ال شارة ا 

 أأمه الأسهم اليت تس تعمل يف الرتكيب املايل لرأأس املال اخملاطر من خالل ال يت :

يه مستند ملكية متنح لصاحهبا مجموعة من احلقوق مثل حق  الأسهم العادية : – 1 – 1 – 2 – 2

حتويل امللكية لشخص أ خر وحق احلصول عىل الأرابح اليت توزعها املنشأأة، وحق ال طالع عىل دفاتر 

الرشكة وحق التصويت وحضور اجامتعات امجلعيات العمومية، و حق اقتسام أأصول الرشكة عند التصفية 

 ل دارة.وحق الرتش يح لعضوية جملس ا

ضافية، ل يمتتع هبا صاحب السهم  الأسهم املمتازة : – 2 – 1 – 2 – 2 متنح حلاملها حقوق ا 

العادي، والأسهم املمتازة حيصل أأحصاهبا عىل أأس بقية عن محةل الأسهم العادية يف احلصول عىل نس بة من 

أأرابح الرشكة، مك أأهّنم يمتتعون بأأولوية يف احلصول عىل نس بة من انجت تصفية الرشكة قبل محةل الأسهم العادية 

  الس ندات.وبعد محةل

حتتوي هذه الأدوات عىل بعض خصائص الأسهم وبعض  الأدوات املالية الهجينة : – 2 – 2 – 2

ن الس ند عبارة عن مستند مديونية وتضم :  خصائص الس ندات للتذكري فا 

هو س ند رشاكت غري مضمون ميكن حتويهل ابختيار  الس ندات القابةل للتحويل : – 1 – 2 – 2 – 2

ىل عدد مع نّي من الأسهم العادية اخلاصة ابلرشكة وعادة ما يعطى هذا النوع من الس ندات معّدل حامهل ا 

                                                           
 . 142 مرجع س بق ذكره، صمحمد السبيت،   (1)
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فائدة أأقل من أأسعار الفائدة اليت متنحها الس ندات العادية لنفس فرتة الاس تحقاق وذكل بسبب مزية التحويل 

 اليت يمتتع هبا.

يوجد أأشاكل أأخرى للأدوات املالية  أأشاكل أأخرى للأدوات املالية الهجينة : – 2 – 2 – 2 – 2

والأسهم ذات قسامئ  BSAقسامئ الاكتتاب يف الأسهم  ، وORAالهجينة مثل : الس ندات املسددة بأأسهم 

 .OBSAوالس ندات ذات قسامئ الاكتتاب يف الأسهم  ABSAالاكتتاب يف الأسهم 

ق الرشاكة بني اخملاطر برأأس املال تتجّسد العملية المتويلية فعليا ابنطال مرحةل الرشاكة واخلروج : – 3

 و املبادر وتنهتيي ابلنفصال أأي خروج اخملاطر برأأس املال من رأأس مال املنشأأة املموةل.

ل تقترص معلية متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر  الرشاكة :– 1 – 3

ىل رشاكة بني امل  نشأأة املموةل واخملاطر برأأس املال، ما جيعل هذه عىل تقدمي النقد فقط بل يتعّدى ذكل ا 

أأي املتابعة، حيث تقوم رشاكت رأأس املال اخملاطر مبتابعة نشاط  Monoloringسم أأيضا بـ ت املرحةل ت 

 املنشأأة املموةل ومراقبة طريقة تس يريها وكذا تقدمي الاستشارة لها.

ن طبيعة الرشاكة حيمكها عقد املسامهني، حيث يسعى  جناح املرشوع وكذا حتقيق ا  ىل ا  الطرفان ا 

 ل احملددة بيهنام.اأأهدافه خالل ال ج

ن احملدد الرئييس لنوع الرشاكة هو مدى تدخل اخملاطر برأأس املال يف تس يري املنشأأة، دلى يوجد  ا 

 : )1(نوعني من الرشاكة

وذكل بأأن يكون اخملاطر برأأس املال يف قلب الأحداث ويتجسد ذكل  : Hand onمتابعة نشطة  -

حبضوره ادلامئ يف جملس ال دارة أأو جملس املراقبة وتكون هل مشاركة فاعةل يف اختاذ القرارات ال سرتاتيجية، 

 أأن يقوم بتعويض صاحب املنشأأة. أأثناء الأزمات، حبيث ميكن هل كام أأنه يلعب دور مفتاحيا وحمّراك

-Sleeping)يوصف تدخل اخملاطر برأأس املال يف هذه احلاةل ابلنامئ  : Hand ofبعة خامةل متا -

Partner)  ما ضعيفة أأو منعدمة متاما حبيث ل يكون عىل اطالع ابلتطورات ، حيث تكون مشاركته ا 

طالقا.  احلاصةل يف نشاط املنشأأة وبذكل ل ميكن الاعامتد عليه ا 

املال واملنشأأة املموةل ابلزتام الطرفني ببنود العقد وكذا تعاوهنام  برأأسطر يرتبط جناح الرشاكة بني اخملا

ل أأنه تظهر بعض الزناعات بني الطرفني نتيجة طغيان الأاننية وعدم العمل كفريق يف اختاذ  وتبادل الثقة بيهنام، ا 

 القرارات املهمة، وتعود هذه الزناعات لبعض املشالك مثل :

                                                           
ال اخملاطر يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة حاةل الصندوق الوطين للتأأمني عىل البطاةل، رساةل بلغة ساهل زينب، دور رشاكت رأأس امل (1)

 .131، ص 2012أأوت سكيكدة،  20ماجس تري غري منشورة، جامعة 
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 شأأنه أأم مييّع مسامهة أأحد الطرفني.القيام برفع مايل من  -

 عدم تقدمي التقارير املالية يف ال جال احملددة. -

 تباعد يف الاسرتاتيجيات بني الطرفني. -

 توقيت خروج اخملاطر برأأس املال ل حيظى ابل جامع. -

متثل مرحةل اخلروج ابلنس بة للمخاطر برأأس املال حلظة احلقيقة فهيي  مرحةل اخلروج : – 2 – 3

جاميل القمية اليت مت خلقها، تتوقف معلية خروج اخملاطر برأأس املال عن املنشأأة املموةل عىل ت  سمح هل بقياس ا 

منطقني، الأول مؤسس يف العقد عند دخول املستمثر، أأما الثاين فهو نتيجة املقاربة املالية املرتبطة ابلعائد 

 املنتظر عىل الاستامثر من قبل املستمثرين.

ّن خروج اخملاطر من رأأس مال املنشأأة املموةل هو  ي :* منطق تعاقد  عقد رئييس مّت التحضري هلا 

، لكن املشلك اجلوهري اذلي يواهجه اخملاطر )1(خالل املفاوضات الأولية املرتبطة ابدلخول يف رأأس املال

ن كيفية اخلروج ميكن تنظميها عند ادلخول يف رأأس املال.  برأأس املال هو توقيت اخلروج، ا 

 هناك عاملني يفرّسان نوع اخلروج املنتظر من قبل اخملاطر برأأس املال : منطق مايل :* 

 خصائص املؤسسة وطبيعة أأصولها )قطاع النشاط، أأمهية الأصول غري امللموسة ومرحةل المنو(. -

 Cumming etفرتة بقاء املستمثرين واليت ختضع بدورها لفرص الرشاء وحاةل السوق املايل، يشري  -

intoshMac 2(بأأن فرتة بقاء املستمثر تتوقف عىل أأربعة عوامل يه( : 

 وجود بنود تعاقدية حتد املستمثر. -

 مرحةل المنو. -

 حلظة وس يوةل سوق رأأس املال. -

وجود فرصة ل عادة رشاء املسامهة )مكثال صناعي يقوم برشاء املسامهة ذات الأقلية من اخملاطر  -

ذا اكنت املن  ماكنه أأن يسامه يف تطوير مؤسس ته(.برأأس املال خاصة ا   تجات أأو احملتوى التكنولويج للمنشأأة اب 

تعددت أأشاكل اخلروج من رأأس مال املنشأأة املموةل ابلنس بة للمخاطر برأأس املال، س نحاول تناول 

 أأمهها من خالل ال يت :

 أأو رشكة كبرية.يقوم اخملاطر برأأس املال ابلتنازل عن حصته لصاحل مجمع صناعي  * اخلروج الصناعي :

                                                           
(1)Smith D.G, Control over exist in venture capital relationship, congré European financial management lugano, 

Juin 2001. 
(2)Cumming D et Macintosh the extend of venture capital exists evidence from Canada and united states, working 

papers, University of Alberto. 
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ختتص بعض رشاكت رأأس املال اخملاطر بمتويل مراحل معينة لمنو  * بيع املسامهة ملؤسسة مالية :

ماكن اخملاطر برأأس املال التنازل عن مسامهته لصاحل مؤسسة أأخرى لرأأس املال الاستامثري.  املنشأأة، اب 

 أأي بيعها للمبادرين أأو بعض املسريين. * بيع املسامهة للمنشأأة املموةل نفسها :

هتالكوهذا من خالل  * الرشاء بتعويض رأأس املال : رأأس املال عن طريق الاقتطاع من  ا 

 الاحتياطات أأو ختفيض رأأس املال من خالل ختفيض رأأس املال الاجامتعي.

ن اخلروج عرب البورصة يعترب املسكل )M. Cherif)1يشري * اخلروج عرب البورصة : املليك ، ا 

ابلنس بة للمخاطر برأأس املال حيث يسمح بضامن س يوةل املسامهة وحتقيق الأرابح الرأأساملية املنتظرة، كام 

ميكن اخملاطر برأأس املال من تقدمي ماكسب للمسامهني يف صندوق رأأس املال اخملاطر، وجتديد حمفظة 

يف نوعية واس مترارية توريد املعلومات  املسامهة، كام أأن هذا املسكل يتطلب عديد الرشوط اليت تمتثل أأساسا

 للمستمثرين يف البورصة وكذا التوقيت الاسرتاتيجي للخروج وتلكفة العملية.

ن لك هذه الاجهتادات اليت متت لبناء تصور نظري وتطبيقي لصناعة رأأس املال اخملاطر ل يعين بأأن  ا 

أأية عقبات أأو مشالك وهو ما س نحاول أأن املبادر بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر ل تعرتضه 

 نفصل فيه يف املبحث املوايل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)M. Cherif, Le capital risqué, Editions Banque cite par Eric Stephany, op. cit, p 182. 
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 ل اخملاطراالبحث الرابع : معوقات متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأأس امل

ابلرمغ من الاجهتادات النظرية اليت قدهما الباحثون لتفعيل متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق 

ل أأن الواقع التطبيقي أأثبت وجود جفوة وهّوة كبرية بني املامرسة التطبيقية وال طار رشاكت  رأأس املال اخملاطر، ا 

هامهلم خملتلف املعوقات  ىل تركزي خمتلف الأعامل البحثية عل رشاكت رأأس املال اخملاطر وا  ضافة ا  النظري، ا 

ىل هذا الأصول اليت يواهجها املبادر بطلب احلصول عىل المتويل من رشاكت رأأس  املال اخملاطر، يضاف ا 

الفكرية ابعتبارها أأساس استامثرات رأأس املال اخملاطر من هجة وكذا املقارابت احلديثة خملطط الأعامل يف ظل 

 الأصول الفكرية )الغري مادية(.

يف ظل لك هذا حناول من خالل هذا املبحث تناول املعوقات احلقيقية اليت تواهجها املشاريع 

 رية املبادرة بطلب المتويل برأأس املال اخملاطر واليت أأثبتهتا املامرسة التطبيقية.الاستامث
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قدمت املامرسة التطبيقية لصناعة رأأس املال اخملاطر نقدا  الهوة بني ال طار النظري والتطبيقي : – 1

 واسعا خملتلف املقارابت النظرية اليت صيغت حوهل وميكن توضيح لك هذا من خالل ال يت :

ّن الفرق بني المتويل البنيك والمتويل عن طريق رشاكت رأأس  رة اخملاطرين برأأس املال :ند– 1 – 1 ا 

املال اخملاطر هو دور الوساطة اذلي يلعبه اخملاطر برأأس املال يف تقليص خماطر عدم متاثل املعلومة خاصة يف 

ل أأن الواقع التطبيقي أأثبت عكس ذكل،  املرحةل الأولية دلراسة املرشوع أأين يعمتد عىل خمطط الأعامل، ا 

   Kleinerالعامل برشكة رأأس املال اخملاطر  )Doerr Jhon)1 ث يشري اخملاطر برأأس املال الاكليفورينحي

perkins caufie byers  رس العليا للتجارة ولكن ابلتطبيق ال يمت يف املد ابن تكوين اخملاطرين برأأس املال

بأأن رشاكت رأأس املال اخلاطر تتطلب واملامرسة امليدانية هذا ما جيعل تكويهنم ملكفا جدا، يضيف أأيضا 

موردين هامني، الأول الأموال والثاين اخملاطرون برأأس املال، الأول متاح يف أأسواق املال التنافس ية أأما 

 ر صناعة رأأس املال اخملاطر.و الثاين فيتطلب تكوينا طويل املدى، لك هذا يعيق تط

ل املعلومة واذلي يكون عايل يف املرحةل الأولية ثانظرا خلطر عدم مت تلكفة ادلراسة املعمقة : – 2 – 1

خمطط الأعامل، يعمتد اخملاطرون برأأس املال  و جودة معلومات موثوقية اجلدل حول دلراسة الرشوع وكذا

ل أأن تلكفة هذه العملية تعترب ملكفة جدا حيث ترتاوح  عىل املراجعة املعمقة يف اختيار املشاريع املموةل، ا 

ل  2%تلكفهتا من  من مبلغ الاستامثر املعين، فاخملاطر برأأس املال يس تعني ابلستشارات اخلارجية  5%ا 

ىل هذا أأن  فقط من املشاريع اليت متر ملرحةل املراجعة املعمقة  20%ويتحّمل لك هذه التاكليف، ويضاف ا 

 تتحقق، ما هيدد صناعة رأأس املال اخملاطر ومن مت متويل املشاريع الابتاكرية.

حصائيا  أأنر املوافقة، حيث احتصل عىل قر  ةمن املشاريع املرحش ات أأخرى تظهر بأأن عددا قليال جدا 

فقط حتصل عىل المتويل أأي  10ملف مرحش  1000س يلفر اذلي يبني أأنه من بني  مالعملية ختضع ملنطق هر 

 تس تحق دراسة معمقة. 50فقط أأي  5%و 1%

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)Karl Alexander, que vaut ma start up, editions Edipro, Belgique, 2013, p 17. 
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 ( : هرم س يلفر للمرحشني12-1) الشلك رمق

 

 متول 10     

 خمطط يس تحق 50               

 دراسة معمقة         

 خمطط أأعامل تشّجع عىل مقابةل 100    

 املبادر             

 منشأأة ترسل خمطط أأعامل 1000           

 

Source : A. D. Silver, venture capital, the complete guide for investors, Ed 

Jhon Wiley and sons, New York, 1985. 

ة النظرية حومكت العالقة بني بحاولت املقار  خماطر برأأس املال : –أأسس العالقة مبادر  – 3 – 1

ذا اكنت  ل أأن تلكفهتا تعترب جد عالية، خاصة ا  املبادر ابملرشوع واخملاطر برأأس املال من خالل الورقة املالية ا 

ماكنه أأن يتحمك يف جحم مرشوعه بناءا عىل اخلطر احمليط به  املشاريع يف مراحلها املبكّرة، كام أأن املبادر اب 

ذا اكن المتويل  ىل أأسهم، كام أأن العقد ل ميكنه أأن حيومك العالقة مبادر خاصة ا   –ابلس ندات القابةل للتحويل ا 

طار  نخماطر برأأس املال لعدم تنبئه مبختلف أأشاكل الرصاع، وهو ما س بق أأ  ليه عند تناولنا لال  أأرشان ا 

 النظري لرأأس املال اخملاطر.

ىل صعوبة منذجة القرار المتوييل : –- 4 – 1 اخليارات احلقيقية كطريقة لمنذجة  أأن س بق وأأن أأرشان ا 

ل أأن التعقيدات  ،القرار المتوييل وتقيمي املشاريع املبادرة بطلب المتويل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر ا 

الرايضية اليت تشوهبا وصعوبة طرح وحتديد معامل ال شاكلية يقف حاجزا يف اس تخداهما من قبل اخملاطرين 

 .Eric Stephanyس املال وهو ما أأمجعت عليه خمتلف الكتاابت الأاكدميية خاصة لـ برأأ 

جياز لك هذا من خالل  رشوع من وهجة نظر املبادر :امل  ةمعوقات مرتبطة بتحديد قمي – 2 ميكن ا 

 ال يت:

يسعى املبادرون بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال : رمعوقات تقنية يواهجها املباد – 1 – 2

ل أأن هناك عديد العقبات التقنية اليت تقف حاجزا يف وجه املبادر. ىل معرفة القمية احلقيقية ملنشأ هتم ا   اخملاطر ا 
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املبادرة بطلب المتويل من  عهذا املدخل ل يتناسب مع املشاري طرق اذلمة املالية : – 1 – 1 – 2

 حني أأن غالبية هذه املشاريع يه عبارة عن رشاكت رأأس املال اخملاطر لأن أأساسه الرثوة املادية للمنشأأة، يف

بتاكرية مشاريع صغرية ومتوسطة و ، قميهتا تس متدها من قدرهتا عىل توليد التدفقات النقدية يف املس تقبل ا 

 وأأيضا من قمية أأصولها الفكرية خاصة براءات الاخرتاع.

جياد منشأ ت شبهية يف احلجم واملرحةل  الطرق املقارنة : – 2 – 1 – 2 صعبة التطبيق بسبب صعوبة ا 

ىل أأن غالبية املشاريع الصغرية املتوسطة و ضافة ا   وقطاع النشاط ميكن الاعامتد علهيا يف حتديد قمية املنشأأة، ا 

 الابتاكرية و اليت تكون  يف مراحلها املبكرة غالبا غري مدرجة يف البورصة.

ىل يني التدفقات النقدية :طريقة حت  – 3 – 1 – 2 أأمه العقبات اليت يواهجها املبادرون  ميكن ال شارة ا 

بطلب متويل مشاريعهم من رشاكت رأأس املال اخملاطر عند اس تخداهمم لهذه الطريقة يف تقيمي منشأ هتم من 

 خالل ال يت :

ابلنس بة للمشاريع غري  βل اخلطر بسبب املعوقات التقنية يف حتديد املعامل مصعوبة حتديد معا  -

جياد مشاريع مشاهبة ابل ماكن اس تخداهما للمقارنة.  املدرجة يف البورصة وصعوبة ا 

 )معامل منو التدفقات النقدية عىل املدى الطويل(. gدرجة موثوقية املعامل   -

 درجة موثوقية فرضيات خمطط الأعامل فيا خيص حساب تقديرات التدفقات النقدية املتاحة.  -

تعطي هذه الطريقة قمية جّد عالية للمشاريع الصغرية واملتوسطة وكذا الابتاكرية ما جيعلها يف نظر   -

املستمثرين برأأس املال عبارة عن مشاريع ومهية )تتناسب هذه الطريقة أأكرث مع املشاريع الكبرية املدرجة يف 

 .)1(البورصة ذات التارخي املايل الطويل(

يمكن ال شاكل يف أأن املبادرين بطلب المتويل ابلأموال  : Premoneyصعوبة حتديد القمية  – 2 – 2

ىل استامثراهتا املس تقبلية، يشري  ضافة ا  اخلاصة، يقومون بتقيمي منشأ هتم بناءا عىل طاقهتا الاستامثرية احلالية ا 
)2(oisBernard Mar ملتوسطة رشاء يشء غري ليس من مصلحة املستمثرين خاصة يف املنشأ ت الصغرية وا

 اليت تساوي القمية  Postmoneyموجود بعد ونضيف بأأن قمية املنشأأة بعد الرفع املايل تسمى ابلقمية 

Premoneyلهيا الرفع املايل  .، كام أأن هذا ال شاكل يطرح يف حاةل متويل مرحةل التطويرمضافا ا 

ىل طرق التقيمي  الرفع املايل الأمثل : قميةصعوبة حتديد جمال التقيمي وحتديد  – 3 – 2 يعود لك هذا ا 

الابتاكرية نظرا لقةل أأصولها املادية، أأما  مفدخل اذلمة املالية يعترب جمحفا يف حق املشاريع الصغرية واملتوسطة و

                                                           
(1)V. Juguet et autres, op. cit, p 170.. 
(2)A Fustec et B Marois, valoriser le capital immatériel de l’entreprise, éditions d’organisations, France, 2006, p 73. 
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يظهرها يف شلك مشاريع ومهية و ا املؤسسة فيقدم قمية جد عالية له مدخل التقيمي اذلي يعمتد عىل مردودية

ليه املبادر متباعد جدا  يف نظر اخملاطر برأأس املال، هذا التباعد بني املدخلني جيعل جمال التقيمي اذلي يستند ا 

 ّ  نه من حتديد القمية احلقيقية لرشكته و كذا حتديد قمية الرفع املايل الأمثل.وغري منطقي، ل ميك 

بأأن هذا التباعد تزداد حّدته لكام اكنت املشاريع الصغرية حتتوي عىل درجة  )1(وميكن ال شارة أأيضا

ليه دراسة أأاكدميية عىل مشاريع شابة  من  New Hampshireيف  و ابتاكريهابتاكر عالية وهو ما أأشارت ا 

 قبل مركز البحث والتقرير لرأأس املال اخملاطر.

أأحد مالئكة  Karl Alexanderيشري  ال :صعوبة تربير سعر املسامهة للمخاطر برأأس امل – 4 – 2

ىل مثال يح ملرشوع صغري هل عامني من الوجود قطاع نشاطه  ، املرشوع High Techالأعامل البلجيكيني ا 

ىل حقق و من أأسهم  2,2%عتبة املردودية وأأن أأحصاب هذه املنشأأة س بق هلم وأأن قاموا بتحويل  وصل ا 

  5%مليون أأورو مقابل 10حاليا حياولون القيام برفع رأأس مايل يقّدر بـ مه  مليون أأورو و 1,2املنشأأة مقابل 

مليون أأورو، أأّما يف  50من رأأس مال املنشأأة، هنا يتبني بأأن قمية املنشأأة يف املرحةل الأوىل للمتويل قّدر بـ 

ىل أأن رشاكت رأأس املال اخمل Karlمليون أأورو ليضيف  200املرحةل الثانية )التطوير( قّدر بـ  اطر أأمام ا 

ىل سعر املسامهة بأأنه مغال فيه وترفض ما أأن تنظر ا  أأو تقوم ابملقارنة مع مشاريع مشاهبة يف نفس  ،احامتلني ا 

املرحةل من حياة املرشوع وتقبل ابلعرض، ال شاكل هنا يظهر كيف للمبادرين تربير سعر املسامهة املقرتح 

 ؟)2(لرشاكت رأأس املال اخملاطر 

تعترب الأصول الفكرية أأساس استامثرات رأأس املال اخملاطر  الأصول الفكرية )الغري مادية( : – 3

ىل ضافة ا   أأن املقارابت احلديثة  خملطط الأعامل تندرج حول هذا احملور. ا 

عادة ما تتسم املشاريع الشابة أأي  الأصول الفكرية أأساس استامثرات رأأس املال اخملاطر : – 1  -  3

وعىل عدة  OCDEيف مراحلها املبكرة بكثافة أأصولها الغري امللموسة، دراسة عىل عينة من دول اليت تكون 

ىل معامل ارتباط موجب بني املنشأ ت اليت تستمثر يف رأأس مالها الفكري وجحم قطاع  س نوات توصلت ا 

كون أأكرث منوا رأأس املال اخملاطر، كام أأشارت بأأن ادلول اليت متّول املرحةل البذرية ومرحةل الانطالق ت

 .)3(وتطورا

                                                           
(1)Karl Alexandre, op. cit, p 106. 
(2)Karl Alexandre, op. cit, p 105 - 106. 
(3)OCDE, Nouvelles sources de croissance, Le capital intellectuel, réunion du conseil au niveau des ministères, 

Paris, 29/30 Mai 2013, p 63. 
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ىل أأن استامثر رأأس املال اخملاطر يف املشاريع  .Mario W. et Cardullo P.E)1(يشري أأيضا  ا 

الشابة وخاصة الصغرية واملتوسطة أأساسه امللكية الفكرية أأي براءات الاخرتاع بشلك خاص، لك هذا جيعل 

غالبية املنشأ ت املموةل عن طريق رشاكت رأأس املال اخملاطر ترتكز قميهتا يف أأصولها الفكرية )الغري مادية( وهو 

ن أأصعب تقومي هو تقومي املادة الرمادية.ما يصعب حتدي  د قميهتا، ا 

يعترب خمطط الأعامل املستند  مقاربة خمطط الأعامل يف ظل الأصول الفكرية )الغري مادية( : – 2 – 3

املرجعي اذلي ميكن اخملاطر برأأس املال من تقيمي فرصة الاستامثر املقرتحة كام ميثل الس ند الوصفي والمكي 

ل أأن اجلدل حول موثوقية للمرشوع من وهجة املعلومات  و جودة نظر املبادر ومفتاح حصوهل عىل المتويل، ا 

 اليت يتضمهنا خاصة ما تعلق ابملعلومات املالية التقديرية واليت تعكس قمية املنشأأة يبقى حمل شك وعدم أأاكدة.

تدفقات النقدية املس تقبلية ني قمية املنشأأة تمتثل يف مجموع ال يحسب احملللني املاليني واخلرباء احملاس ب 

احملينة، أأي حتديد قمية املنشأأة وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية املس تقبلية ابلعامتد عىل فرضيات تقديرات 

 خمطط الأعامل.

الباحثون يف رأأس املال الفكري )أأو الغري املادي( يطرحون سؤالا : من أأين تتودل املردودية 

نتاج الرثوة ؟ ال جابة عىل هذا التساؤل واحضة، يك تتودل املردودية املس تقبلية للمنشأأة ؟ ما يه  عوامل ا 

املس تقبلية، جيب أأن يكون زابئن اليوم مثل زابئن الغد يشرتون منتجات املنشأأة، يف هذه احلاةل كيف نقوم 

خبلق منتجات وخدمات قابةل للبيع، لتحقيق لك هذا جيب توفري أ لت، أأصول مالية، رأأس مال برشي، 

 براءات، اخرتاع، تنظمي، عالمة جتارية ... اخل.

ضافة  نتاج الرثوة املس تقبلية، جند أأن التثبيتات املادية ا  ما مت ذكره سابقا ميثل أأصول املنشأأة أأو عوامل ا 

ماكهنا أأن تظهر يف قامئة املركز املايل للمنشأأة، ولكن ما ل  ىل الأصول اجلارية وبعض الأصول غري امللموسة اب  ا 

 رأأس املال البرشي والتنظمي، رأأس مال العالقات وغريها من الأصول الفكرية أأو الغري املادية. يظهر هو

ن ما ميكن اس تخالصه مما س بق بأأن قمية املنشأأة اندرا ما تساوي قمية أأصولها احملاسبية الصافية واليت  ا 

 تعرب عن الأصول املادية واملالية وبعض الأصول الغري ملموسة.

نازل عن منشأأته أأو حصة من منشأأته، يتنازل عىل أأصولها اليت تدخل يف معلية خلق قع املت ايف الو 

 .Goodwillالرثوة وهذا ما يفرس فارق الاقتناء 

                                                           
(1)Marion W, Cardullo P.E.., La propriété intellectuel fondement des investissement de CR. 
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 :1)(ميكن حساب قمية املنشأأة بطريقتني  Thesaurus Bercyحسب 

 : قمية املنشأأة تساوي التدفقات النقدية املس تقبلية احملينة. الأوىل -

: قمية املنشأأة تساوي التدفق النقدي اذلي ميكن أأن يتودل يف املس تقبل ابس تخدام لك  الثانية -

 الأصول املوجودة حاليا.

يف احلاةل الأوىل يمت حساب قمية املنشأأة ابلعامتد عل حساب مجموع التدفقات النقدية املس تقبلية احملينة 

بتحليل حاةل لك الأصول وخصم قدرهتا عىل توليد  واليت تظهر يف خمطط الأعامل، أأما يف احلاةل الثانية فنقوم

 الأرابح.

 الطريقتني السابقتني جيب أأن تقدما نفس النتيجة، لكن احلقيقة عكس ذكل.

عداده خمطط الأعامل يقدم وعود وصورة مجيةل عن الأرابح املس تقبلية للمنشأأة، حىت  املسرّي عند ا 

ذا اكنت املوارد املادية والغري مادية اليت مي   تلكها ل تسمح هل بذكل.وا 

نتاج الرثوة  جيب الأخذ بعني الاعتبار بأأن قامئة املركز املايل للمنشأأة ل تسمح بتحديد نوعية عوامل ا 

ىل أأن خمطط الأعامل ميثل مستند يصف املرشوع ويف نفس الوقت حمصلته عبارة عن  ضافة ا  املس تقبلية، ا 

 فقط.جدول حساب النتاجئ التقديري أأي الوعود املنتظرة 

رأأس املال الفكري )الغري املادي( يوحض السلوك الاقتصادي اذلي  2Thésaurus Bercy)(حسب 

نتاج الرثوة.  يدرس نوعية وقمية لك عوامل ا 

ذا املالية ليست منبع التدفق النقدي أأي خمطط الأعامل عبارة عن نتاجئ مالية، ما يس تدعي ابلرضورة  ا 

 الصالبة. و و اجلودة بيل من حيث النوعيةحتليل عوامل خلق التدفق النقدي املس تق 

مما س بق نس تخلص بأأن عىل املشاريع الاستامثرية املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر 

دراسة وحتليل الأصول الغري ظاهرة يف قامئة املركز املايل للمنشأأة ومعرفة نوعيهتا و جودهتا، والاستناد علهيا 

 وثوق وهذه الأصول يه ما أأصبح يطلق عليه رأأس املال الفكري.يف بناء خمطط أأعامل م

نتاج املعلومات حول رأأس املال الغري املادي )الفكري(  3Alan Fustec)(أأشار أأيضا  ىل رضورة ا  ا 

 وال فصاح عهنا خملتلف املتعاملني املاليني من بنوك جتارية، مؤسسات تأأمني ورشاكت رأأس املال اخملاطر.

                                                           
(1 )Thésaurus Bercy V1, Référentiel Français de mesure de valeur extra financière du capital immatériel des 

entreprises, Ministère de EFI, France 2011, p 11. 
(2 )Karl Alexandre, op. cit, p 106. 
(3 )Alan Fustec et autres, Proposition d’une politique publique en faveur du capital immatériel pour la France, 

France, 2013, p 78, (Rapport au Président du CESE). 
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 :الفصل الأول خالصة

أأول  ARDظهر رأأس املال اخملاطر احلديث يف الو.م.ا حتت مسمى رأأس املال املغامر و تعترب رشكة 

نشاء هيالك للمتويالت اخلطرة  Doriotمنظمة لرأأس املال اخملاطر تأأسست مببادرة من  ل أأن فكرة ا  ، ا 

قلمي اجنلرتا اجلديدة يف الو.م.ا .  للمؤسسات اجلديدة اكن مضن أأفاكر خنب ا 

حتديد مفهوم دقيق لرأأس املال اخملاطر رضورة الأخذ بوهجة نظر امجلعيات املهنية لهذه الصناعة شلك 

يف العامل و هذا تفاداي للبس احلاصل بني رأأس املال اخملاطر و رأأس املال الاستامثري، مع الأخذ مبعيار مرحةل 

رأأس املال اخملاطر صيغة متويلية تطور املرشوع كأساس لتحديد هذا التعريف و اكن نتيجة للك هذا اعتبار 

ىل املسامهة يف املشاريع الاستامثرية يف مراحل ما قبل الانطالق و الانطالق و التوسع، مع تقدمي  هتدف ا 

 هذه الصيغة المتويلية املتابعة و املشاركة و الاستشارة للمشاريع املموةل.

ن  ممارسة هذا النشاط المتوييل جعل بربوز عديد ال شاكليات  مما دفع بعديد املنظرين لتقدمي مناذج ا 

نظرية و توجهيات تطبيقية لهذه الصناعة، اكن أأمه هذه الامنذج تربير رشعية رأأس املال اخملاطر و الاعامتد عىل 

نظرية العقد و الواكةل لتس يري العالقة بني خمتلف أأطراف هذه الصيغة المتويلية مع اس تخدام نظرية اخليارات 

 جة القرار المتوييل لرشاكت رأأس املال اخملاطر.احلقيقية كحل لمنذ

شاكلية عدم متاثل  طار نظري و توجيه تطبيقي من نقائص فاحللول املقدمة حلل ا  ل خيلو أأي ا 

 عرتضهتا عديد العقبات.الأاكدة ا  املعلومات و تنظمي العالقة بني خمتلف الأطراف و منذجة عدم 

ن تركزي هذه الامنذج النظرية عىل رشاكت رأأ  س املال اخملاطر يف حل خمتلف املعوقات يعترب العقبة يف ا 

 تطوير هذا المنط المتوييل.

ن أأمه عقبة تعرتض املشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر يه املشاريع  ا 

 الاستامثرية يف حد ذاهتا.

عداد املسري خملطط أأعامهل فهو يقدم مستند يصف من خالهل املرشو ع و تكون حمصلته تقديرات عند ا 

مالية تستند لعديد الفرضيات، هذه التقديرات تبقى عبارة عن وعود منتظرة اجلدل حول موثوقيهتا يبقى قامئا، 

شاكلية عدم  و خيلق جوا من عدم متاثل املعلومة و يعيق بناء العالقة بني اخملاطر و املبادر،  الأاكدةما يطرح ا 

 ا ومهية من وهجة نظر رشاكت رأأس املال اخملاطر.كام يظهر هذه املشاريع و كأهن

ن خمطط الأعامل عبارة عن نتاجئ مالية تقديرية، ل يوحض كيفية خلق القمية داخل املنش ت الاقتصادية أ  ا 

ت و املمتثةل يف اخلصوم و أ  ة يقدم صورة ساكنة عن موارد و اس تخدامات املنشأأ كام أأن املركز املايل للمنش

لرضورة اخذ املبادرين بطلب المتويل من رشاكت رأأس املال اخملاطر ابلأصول الغري الأصول ما يس تدعي اب
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ظاهرة يف املركز املايل للمؤسسة أأو ما يصطلح علهيا ابلأصول الفكرية )الغري مادية(، و هذا لالستناد علهيا ال

جراء خم  عداد خمطط الأعامل و توضيح كيفية خلق القمية يف احلارض و املس تقبل و ا  تلف التقياميت القبلية يف ا 

اليت يقوم هبا املبادر ابملرشوع و حماوةل اخلروج بنتاجئ ميكن الاستناد علهيا لتدليل لك العقبات اليت تعرتض 

 مبادر.-هذه الصيغة المتويلية يف بناء العالقة خماطر

 



 

 الفصل الثاين

دور القياس و الإفصاح عن رأ س 

املال الفكري يف متويل املشاريع 

 الاستامثرية
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 متهيد :

تعددت ال حباث ال اكدميية عىل ال صول غري امللموسة أ و ما يسمى ابل صول الفكرية أ يضا، نظرا لوزهنا 

 الكبري وأ مهيهتا يف املنشآ ت الاقتصادية احلديثة.

اجهتادات كثرية حول موضوع رأ س املال الفكري تركزت يف مجملها من قّدم عديد الباحثون واملهنيون 

زاوية خلق القمية واملزية التنافس ية للمنشآ ت الاقتصادية، كام أ ن الاهامتم بطرق قياسه والإفصاح عنه أ خذ 

 يزتايد بشلك كبري، نظرا ل مهيته ابلنس بة خملتلف ال طراف سواء مؤسسات مالية أ و أ حصاب مشاريع.

ن خالل هذا الفصل تناول ادلور اذلي يلعبه القياس والإفصاح عن رأ س املال الفكري يف حناول م

متويل املشاريع الاستامثرية، مع الرتكزي عىل املشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر، 

قياس والاعرتاف لكن قبل لك هذا س نتناول نشآ ة ومفهوم ومكوانت رأ س املال الفكري، وكذا حمددات ال 

 احملاس يب به.
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 املبحث ال ول : رأ س املال الفكري نشآ ته، مفهومه ومكوانته 

لشك أ ن ثقافة ال عامل التقليدية جتعل من الصعب فهم أ بعاد التطور احلاصل اذلي تشهده املشاريع 

 )الفكرية(. امللموسةميهتا يف الغالب يف أ صولها الغري الاستامثرية احلديثة واليت ترتكز ق 

حناول من خالل هذا املبحث تناول نشآ ة وتطور الاهامتم برأ س املال الفكري وحماوةل صياغة تعريف 

براز خمتلف تقس اميته وهذا من أ جل حتديد املكوانت الرئيس ية هل.  حوهل واإ
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ميكن حتديد ثالث مراحل همدت لظهور رأ س املال الفكري،  نشآ ة وتطور رأ س املال الفكري : – 1

 وسامهت يف تطوير وبناء اس تخداماته ويه عىل النحو التايل :

أ ول من اهمت ابملورد البرشي  William Pettyيعترب  مرحةل الاهامتم ابملوارد البرشية : – 1 – 1

ركز عىل أ مهية احتساب قمية  ةل ووهذا يف بداية القرن السابع عرش، حيث تناول اختالف نوعية العام

 العاملني يف حتديد قمية املنشآ ة.

ىل تآ ثري همارات العاملني يف العملية  Adam Smithم طرح  1776عام  كتابة ثروة ال مم وأ شار اإ

نتاجية وجودة اخملرجات، وطالب بآ ن حتدد ال جور وفقا ملا يمت بذهل من وقت وهجد ولكفة لكسب املهارات  الإ

 يف أ داهئم ملهاهمم. املطلوبة

 Irvingم ظهور ال ساس الفعيل لنظرية رأ س املال البرشي عىل يد الاقتصادي  1906شهد عام 

Fixher .عندما أ دخل رأ س املال البرشي يف مفهوم رأ س املال العام 

نظرة شامةل أ كرث حول رأ س املال البرشي،  Shutzو Mincer، قدم 20هناية امخلس ينيات من القرن 

حيث اعترباه فئة من رأ س املال مس تقةل عن رأ س املال التقليدي، أ خذان بعني الاعتبار خصائصه 

نتاجية وأ دوات قياس يه.  الاقتصادية والإ

مرحةل الس تينيات وحىت هناية الس بعينيات شهدت تطورا رسيعا يف نظرية رأ س املال البرشي، فقد 

م رأ س املال  1976عام  Blaugم بني رأ س املال البرشي العام واخلاص، وصنف  1964عام  Beckerمزّي 

ل ست فئات يه : التعلمي الرمسي يف املدارس، ويف املعاهد واجلامعات ويف البحث عن الوظيفة  البرشي اإ

املهارات وزايدة ويف اسرتجاع املعلومات ويف التنقل بني الوظائف بقصد حتويل  ،ويف التدريب أ ثناء العمل

 .)1(اخلربات

ىل هناية الس بعينات  يالحظ من لك ما تقدم أ ن احلقبة السابقة اليت امتدت من القرن السابع عرش اإ

ىل املورد البرشي ورضورة دراس ته بوصفه عامال  ممكال لرأ س املال املادي. شددت الانتباه اإ

ن موضوع رأ س املال البرشي ميثل نقطة الارتاكز   املنطقي دلراسة رشوال ساس واملؤميكن القول اإ

 موضوع رأ س املال الفكري.

، حيث 20متتد هذه املرحةل خالل مثانينيات القرن  مرحةل الاهامتم ابل صول غري امللموسة : – 2 – 1

ىل أ ن ال صول غري امللموسة يه احملدد الرئييس ل رابح املنشآ ت الاقتصادية  خلص غالبية الباحثني واملدراء اإ

                                                           
دارة رأ س املال الفكري يف منظامت ال عامل، دار اليازوري العلمية للرش والتوزيع، عامن، ال ردن،  (1) ، ص 2009سعد عيل العزني، أ محد عيل صاحل، اإ

159. 
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وجود تباين يف أ داء الرشاكت الياابنية،  Hiroyukiم لحظ  1980وأ ساس مزيهتا التنافس ية، ففي عام 

ىل الاختالف يف نس بة املوجودات غري امللموسة  وبعد ادلراسة متكن من حتديد هذا التباين حيث أ رجعه اإ

 اليت متتلكها لك رشكة من هذه الرشاكت.

        The know)وهو مدير رشكة نرش صغرية كتاب  Sveiby/Karl-Ericم نرش  1986يف عام 

how company) دارهتا، ل هنا متثل ذ وحض فيه رضورة الاهامتم ابملوجودات غري امللموسة وكيفية اإ ، اإ

 .)1(املصدر احلقيقي لبقاء الرشكة ومنوها

ل أ هنا شلكت نقطة الانطالق لالهامتمابلرمغ من قرص هذه املر  ابل صول غري امللموسة بشلك  حةل اإ

 واسع وهذا حتت تسمية رأ س املال الفكري.

ىل  مرحةل الاهامتم برأ س املال الفكري : – 3 – 1 أ وىل الاهامتمات برأ س املال الفكري تعود اإ

Ralph Stayer  م عندما أ طلق ل ول مرة مصطلح رأ س املال الفكري، تبعه  1990س نةStewart  مبقاةل

م شهد العامل تعيني أ ول مدير يف العامل لرأ س املال الفكري من قبل  1991حتت عنوان )القوة اذلهنية(، س نة 

 .Leif Edvinssonواملالية وهو الس ّيد  ةالسويدية للخدمات التآ ميني SKANDIAرشكة 

دارة رأ س  لكلت   1995املال الفكري عام هذه املرحةل ابنعقاد عديد الندوات وامللتقيات أ برزها ملتقى اإ

واكن جدول أ عامهل يتضمن  (Sublivan,Edvinsson, Restrash)م واذلي اكن وراء انعقاده لك من 

عديد املسائل أ مهها التفاق عىل تعريف مصطلح رأ س املال الفكري وحتديد عنارصه ال ساس ية وكذا طرائق 

 اس تخراج القمية منه.

للخدمات التآ مينية واملالية بنرش أ ول تقرير س نوي  SKANDIAيف نفس الس نة أ يضا قامت رشكة 

 .SKANDIAعن رأ س املال الفكري وذكل ابس تخدام مس تكشف 

قامة ندوة حول رأ س املال الفكري، وأ كد فهيا  SECم قامت هيئة ال وراق املالية  1996عام  ابإ

 أ ن رأ س املال الفكري س يصبح جوهر التقارير الس نوية للمنظامت احلديثة. Steven Wallmanاملفوض 

صدار توماس ستيوارت لكتابه رأ س املال الفكري الرث  تال  ة اجلديدة للمنظامت، حيث أ كد ولك هذا اإ

من خالهل أ ن رأ س املال الفكري ل يمتثل فقط يف براءات الاخرتاع وحقوق التآ ليف ولكنه أ يضا هو مجموع 

 .)2(ء يف املنظمة يسامه يف جعلها أ كرث قدرة تنافس يةلك يش

                                                           
 .163 – 162سعد عيل العزني، أ محد عيل صاحل، مرجع س بق ذكره، ص  (1)
دارة املوارد الفكرية واملعرفية يف منظامت ال عامل العرصية، مطبعة العرشي، مرص،  (2)  .91، ص 2006س يّد محمد جاد الرب، اإ
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ىل هذا  1998شهد عام  م انطالق انعقاد املؤمتر ادلويل الس نوي حول رأ س املال الفكري، يضاف اإ

نشاء عديد اجملالت املتخصصة هبذا املوضوع مثل  ، كام مت يف فرنسا Journal of intellectual capitalاإ

نشاء عديد امجلعيات املهني أ مام  ،واليت تعىن برأ س املال الفكري )الغري مادي( Goodwillة خاصة مجعية اإ

لك هذا تتواصل ال حباث وادلراسات حول رأ س املال الفكري وهذا ل جل بناء مفهوم وأ سس وأ بعاد لهذا 

 املوضوع.

شاكلية  مفهوم رأ س املال الفكري : – 2 ىل تعريف رأ س املال الفكري لبد من تناول اإ قبل الإشارة اإ

 التسمية.

شاكلية التسمية : – 1 – 2 رأ س املال الفكري، ال صول غري امللموسة، رأ س املال غري املادي،  اإ

ال صول املعرفية، لك هذه املصطلحات تس تعمل بشلك متبادل مكرتادفات، يف حني يرى البعض بآ ن 

ال صول الالملموسة من قبل احملاس بني، أ ما  ،ال الفكري يمت تناوهل من طرف الإدارينيمصطلح رأ س امل

 الاقتصاديون فيفضلون أ صول املعرفة.

ىل أ ن رأ س املال الفكري مبختلف مكوانته مهنا رأ س املال البرشي، ورأ س املال  يشري جنم عبود جنم اإ

مبختلف جوانهبا وذكل ل ن املعرفة ابملعىن الواسع  الزبوين وغريها ميكن أ ن تعين أ يضا ال صول الغري ملموسة

ن حقوق املؤلف وبراءات الاخرتاع يه نتاج معل فكري  يه املضمون احلقيقي للك ال صول الغري ملموسة، اإ

ىل خطة الرشكة يف دمع عالمهتا التجارية ىل ترامك خربة الزبون فهيا، اإ  .)1(العالمة التجارية من تصمميها اإ

ىل هذا رأ   ضافة اإ س املال الزبوين اذلي يعّد ال صل املوّرد للتدفق النقدي يف الرشكة، هو يف ال خري اإ

نتيجة أ و حمصةل تفاعل أ صول املؤسسة سواء ملموسة أ و غري ملموسة واليت مت تسخريها ووضعها وفق أ فاكر 

 املبادر ابملرشوع أ ي أ هنا نتيجة معل معريف ابمتياز.

ن ال وروبيني اكتشفوا رأ س املال ال املدير ال ول لقسم  Leif Edvinssonفكري خاصة يف أ عامل اإ

السويدية، واليت أ صدرت أ ول تقرير س نوي داخيل لرأ س املال  SKANDIAرأ س املال الفكري يف رشكة 

، كام تناول الفرنس يون هذا )2(الفكري، يف حني أ ن ال مريكيني اكتشفوا الالملموسات يف أ عامل ابروس

، Alan Fustecو  Bernard Maroisاملوضوع مؤخرا حتت تسمية رأ س املال غري املادي خاصة أ عامل 

واذلي جاء يف نسخته ابللغة الإجنلزيي  Michaël Malourو Leif Edvinssonواملمتعن جيدا لكتاب 

 اكل يت :

                                                           
دارة الالملموسات، دار اليازوري العلمية للنرش التوزيع، ال ردن  (1)  ..12، ص 2014جنم عبود جنم، اإ
 .13، مرجع س بق ذكره، ص مجنم عبود جن (2)
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Intellectuel capital, Realizing your’s company truc value it is hidden 

Bronpower. 

 يف حني أ ن ترمجته للغة الفرنس ية اكنت اكل يت :

Capital immatériel de l’entreprise حيث جند أ نه مت ترمجة رأ س املال الفكري ابلجنلزيية ،

ىل رأ س املال غري املادي ابلفرنس ية وهو ما ميكن تفسريه أ يضا بآ ن املصطلحات والتعبريات يه  مرتادفات ل اإ

ل تفضيالت الباحثني و الرغبة يف متيزي جتربة عن أ خرى.  ميزّيها اإ

يف حني يرى الباحث أ ن املصطلح أ و التسمية املناس بة يه رأ س املال الفكري وهذا نظرا ل ن أ ول من 

ىل هذا ميكن القول Leif Edvinssonتناول هذا املوضوع بشلك معّمق وحتت هذا املصطلح هو  ضافة اإ ، اإ

نتاج فكري، كام أ ن التفصيل ادلقيق والعميق لل صول غري امللموسة بدأ  عند بآ   ن ال صول غري امللموسة هو اإ

تناول موضوع رأ س املال الفكري، حيث أ ن ال صول غري امللموسة س بق وأ ن مت تناولها حماسبيا ولكن يف 

طار جّد ضّيق مل يتعدّ  فامي بعد، وكون أ ن خمتلف حقوق امللكية الفكرية، وهو ما س نحاول أ ن نوحضه  ىاإ

وأ غلبية املنشورات املهنية و ال اكدميية وامللتقيات العلمية يف الوطن العريب تناولته حتت مصطلح رأ س املال 

داريني.  الفكري، وهذا سواء اكنت هذه املنشورات من وهجة نظر حماس بني أ و اإ

ن الكتاب اذلين تناولوا موضوع رأ س املال الفكري كرث ول ميكن ت  ن ال ساس من لك اإ ناوهلم لكهم، اإ

 هذا هو حماوةل صياغة تعريف لرأ س املال الفكري.

ن خمتلف املفاهمي اليت قّدهما عديد الكتاب متغرية من اكتب  تعريف رأ س املال الفكري : – 2 – 2 اإ

ىل أ خر، حيث أ نه حىت اليوم ل يوجد قياس عاملي حول تعريف رأ س املال الفكري.  اإ

ل كتاب رأ س املال الفكري للمؤسسة لـ  ، Michaël Maloneو Leif Edvinssonابلنظر اإ

ابعتبارهام الس باقني يف تناول هذا املوضوع، جند أ ن الاكتبني مل يقدما مفهوما دقيقا حول رأ س املال الفكري 

وميكن توضيح  واكتفيا بتقدمي مكوانت رأ س املال الفكري أ و ال صول اليت تدخل يف تشكيل قمية املؤسسة

 مكوانت رأ س املال الفكري من وهجة نظر الباحثني من خالل ال يت :

 قمية املؤسسة = رأ س املال الفكري + رأ س املال املادي )املايل(.

  رأ س املال الفكري = رأ س املال الهيلكي + رأ س املال البرشي.
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من عنارص ثروة ذلمم املؤسسة  )1(ال صل الفكري بآ نه عنرص Christian Pierratيف حني عّرف 

 واذلي يمتزي يف نفس الوقت خبصائص عديدة أ مّهها :

 غياب اجلوهر )املضمون( املادي. -

 مّدة حياة غري حمدودة )غري منهتية(. -

 تفّرد وقوة خصوصية. -

 عدم أ اكدة وشك حول عوائده املس تقبلية. -

 صعوبة فصهل عن بقية ال صول. -

فاإن مفهوم رأ س املال الفكري )الالملموس( هو  2cAlan Fuste)(و Bernard Maroisأ ما حبسب 

اكل يت : هو مكّون من مكوانت املؤسسة قابل للتحديد )قابل للفصل(، يشارك يف العمليات املودلة 

 للمردودية يف احلارض واملس تقبل ولكن ل تظهر قميته يف التقارير املالية )املركز املايل(.

تعريفا لرأ س املال الفكري، حيث أ نه  (OECD)يف حني قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية 

رأ س املال الهيلكي ورأ س املال البرشي،  ميثل القمية الاقتصادية لفئتني من ال صول غري امللموسة للمنشآ ة هام

زيع وسالسل التوريد، أ ما رأ س وش باكت التو  (Soft Ware)ويعرّب عن رأ س املال الهيلكي ابلربامج اجلاهزة 

املال البرشي فاملقصود به، املوارد البرشية داخل املنشآ ة )العاملني( وخارهجا واليت يعرب عهنا بصفة أ ساس ية 

 ابلعمالء واملوردين.

ىل أ ن رأ س املال الفكري ميثل مجموعة ال صول الغري امللموسة اليت  (Annie Brooking)كام أ شارت  اإ

 رة عىل أ داء وظيفهتا.جتعل املنشآ ة قاد

أ ما توماس ستيوارت فعّرفه بآ نه يمتثل يف املعرفة واملعلومات وحقوق امللكية الفكرية واخلربات اليت 

نتاج الرثوة وتدعمي القدرة التنافس ية للمنظمة  .(3)ميكن توظيفها لإ

 Bernard Maroisو Leif Edvinssonجند من التعاريف السابقة توافق ش به لكي بني لك من 

حول مفهوم رأ س املال الفكري، حيث وحضا بآ نه ل يظهر يف التقارير املالية للمؤسسة أ ي ميكن القول بآ نه 

أ ي الفارق بني القمية السوقية للمؤسسة وقميهتا ادلفرتية  Goodwillميثل فارق الاقتناء أ و ما يسمى ابلشهرة 

فقد ركز عىل اخلصائص اليت  Christian Peirratوتمتثل هذه النظرة من زاوية مدخل قمية املؤسسة أ ما 

                                                           
(1)Bernard Marois, Alan Fustec, Valoriser la capital immatériel de l’entreprise, Editions d’organisation, 2006, Paris, 

France, p 16. 
(2 )Bernard Marois, Alan Fustec, op. cit, p 18. 

دارية معارصة، السحاب للنرش والتوزيع، ال (3)  .20، ص 2008قاهرة، مرص، الطبعة ال وىل، هاين محمد السعيد، رأ س املال الفكري، انطالقة اإ
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أ كدت أ نه ميثل لك ال صول غري امللموسة، يف حني  Annie Brookingيمتزي هبا ال صل الفكري، يف حني 

ىل  أ كدت ضافة اإ  عىل مكوانت رأ س املال الفكري. Stewartمنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية اإ

ن الباحث  ىل خمتلف التعاريف السابقة فاإ يرى بآ ن رأ س املال الفكري ميثل لك ال صول غري ابلنظر اإ

امللموسة يف املؤسسة واليت من شآ هنا املسامهة يف خلق القمية وكذا تدعمي القدرة التنافس ية للمنشآ ت، ومن 

ىل هذا القدرات املمتزية اليت يمتتع هبا بعض ال فراد و اليت تسامه يف  مت ضامن اس متراريهتا وبقاءها، يضاف اإ

 أ داء املنشآ ت بفضل الابتاكرات واملهارات اليت ميتلكوهنا، ول تظهر هذه ال صول عادة يف زايدة وحتسني

 التقارير املالية للمؤسسة.

ابلرمغ مما س بق، يظهر بآ ن التعمق و التدقيق يف موضوع رأ س املال الفكري يقتيض ويتطلب حتديد 

 مكوانته.

ىل املكوانت الرئيس ية لرأ س املال الفكري  تقس اميت ومكوانت رأ س املال الفكري : – 3 قبل الإشارة اإ

 س نحاول التذكري بآ مه الاجهتادات اليت متت يف تقس مي مكوانته.

تعددت واختلفت وهجات  تقس اميت رأ س املال الفكري من وهجة نظر عدد من الباحثني :- 1 – 3

النظر فامي خيص مكوانت رأ س املال الفكري وهذا ابختالف احملاولت اجلادة اليت بذلت لوضع مفهوم لرأ س 

 املال الفكري، وميكن تناول أ مه وهجات النظر هذه عىل النحو التايل :

بيات املوضوع ملكوانت رأ س املال الفكري ال كرث ش يوعا، استنادا ل د T. Stewartيعترب تقس مي  -

ىل : رأ س املال الهيلكي، ورأ س املال البرشي ورأ س املال الزبوين، وميكن  املتداوةل حاليا، حيث قسمه اإ

 توضيح لك هذا من خالل ال يت :
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  (T. Stewart)( : مكوانت رأ س املال الفكري حسب 1-2الشلك رمق : )

 رأ س املال الفكري    

 

 رأ س املال البرشي  رأ س املال الهيلكي  رأ س املال الزبوين

 

 ال فراد    ال نظمة   العقود

 الفرق    الرباءات   الولء

 القيادة   قواعد البياانت  العالمات

 

دارة املعرفة، املفاهمي والاسرتاتيجيات والعمليات، الوراق للنرش والتوزيع،  املصدر : جنم عبود جنم، اإ

 .295، ص 2008ال ردن، الطبعة الثانية، 

ىل رأ س املال البرشي  Stewartعىل نفس خطى  )Petrosh)1سار  وقّسم أ يضا رأ س املال الفكري اإ

ىل رأ س املال الزبوين. ضافة اإ  ورأ س املال الهيلكي، اإ

تقس امي تضمن مكونني رئيس يني متثال يف رأ س املال البرشي ورأ س  Mallonو Edvinssonقدم 

تنظميي ال خري يتكون بدوره رأ س املال ال  املال الهيلكي ومضنا رأ س املال الهيلكي الك من رأ س املال الزبوين و

 من رأ س مال العمليات ورأ س مال الابتاكر.

قّدمت عديد الكتاابت تصورا أ خر لرأ س املال الزبوين ممتثال يف رأ س مال العالقات وهذا ما حاول 

ىل رأ س املال البرشي ورأ س املال الهيلكي،  Meritunتقدميه مرشوع  حيث صنف رأ س املال الفكري اإ

ىل رأ س م ضافة اإ ال العالقات اذلي يعكس طبيعة العالقات اليت تربط املنشآ ة بعمالهئا وموردهيا وكذا لك اإ

 املوارد املتعلقة ابلعالقات اخلارجية للمنشآ ة.

ل أ ن التقس مي اذلي ظل شائع دارية اإ حول  ارمغ تعدد املؤهالت العلمية للباحثني سواء حماسبية أ و اإ

ىل رأ س املال البرشي، و التقس مي مكوانت رأ س املال الفكري هو رأ س املال الهيلكي ورأ س  اذلي قسمه اإ

ل أ نه ظل هناك اختالف بني خمتلف الباحثني حول املكوانت الفرعية لهذه املكوانت  مال العالقات، اإ

ىل التقس مي ىل الرجوع اإ ، حيث Maloneو , Edvinssonاذلي قّدمه  الرئيس ية، وهو ما يقودان ابلرضورة اإ

                                                           
دارة املعرفة، مرجع س بق ذكره، ص  (1)  .254جنم عبود جنم، اإ
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قية ل نه يآ خذ يف احلس بان قمية املؤسسة واليت تتكون من رأ س املال املادي )املايل( ورأ س جنده ال كرث منط 

 املال الفكري هذا ال خري ميثل الفرق بني القمية ادلفرتية والقمية السوقية للمؤسسة.

ن حتديدان  املكوانت الرئيس ية لرأ س املال الفكري : – 2 – 3 رأ س املال الفكري سيستند  ملكوانتاإ

ىل أ خر الاجهتادات اليت متت حوهل خاصة الفرنس ية واليت نقصد هبا أ عامل لك من   Bernard Maroisاإ

ىل امجلعية الفرنس ية  Alan Fustecو ضافة اإ رأ س املال غري املادي واذلين ساروا عىل نفس نظرة  ملالحظةاإ

Edvinssonاملؤسسة، حيث  لعامتد عىل معلية خلق القمية يف، عندما قدما مكوانت رأ س املال الفكري اب

تتفاعل لك ال صول اجملمعة للقمية واملمتثةل يف ال صول املادية والفكرية ومجموع هذه ال صول ميثل قمية املؤسسة 

أ صول رئيس ية للمؤسسة، تسعة مهنا أ صول فكرية أ ي متثل املكوانت الرئيس ية لرأ س املال  10وأ نه من بني 

جيازها من خالل ال يت :الفكري وميك  ن اإ

ىل  رأ س املال الزبوين : – 1 – 2 – 3 ضافة اإ ذا اكن هناك رضا زبوين وولء للمؤسسة أ و املنتج، اإ اإ

 العدد، وقدرة ائامتنية ووفاء ابلسداد فاإن املؤسسة متتكل عامل من عوامل النجاح.

موظف ميتكل احلافز حريك ودينامييك، يقدم ولء للمؤسسة،  رأ س املال البرشي : – 2 – 2 – 3

ىل امتالكه القدرات والتحامه مع اجملموعة يسمح للمؤسسة ابلمنو والتطور أ كرث، مقارنة مبوظف أ قل  ضافة اإ اإ

 حركية وميتكل قدرات حمدودة ول يؤمن ابلعمل امجلاعي أ و العمل مضن فريق.

ىل موردين هلم  يف ظل رأ س مال الرشاكة : – 3 – 2 – 3 اقتصاد يطور املناوةل، املؤسسة حباجة اإ

نفس خصائص موظفهيا، كفاءة، حافز وديناميكية ... اخل ينطبق هذا أ يضا عىل البنوك، رشاكت التآ مني 

 واحملامني.

ذا – 4 – 2 – 3 اكنت املؤسسة منظمة بشلك جيّد ولك مصلحة فهيا تعرف  رأ س املال التنظميي : اإ

ذا مل يكن هناك مبالغة يف توزيع ال دوار، عدم وجود معل أ و وظيفة ل يشغلها املوظفني، س يوةل  مسؤوليهتا، اإ

 وانتقال املعلومة برسعة، املؤسسة تس تحوذ عىل جزء هام من أ صولها الفكرية.

صل فكري رئييس بدونه تكون أ غلب املؤسسات يف وقتنا يعترب أ   نظام املعلومات : – 5 – 2 – 3

 احلارض ش به مشلوةل، خلل يف نظام الإعالم ال يل ميكنه أ ن يسامه يف خسارة نقود كبرية.

يف ظل اقتصاد مؤسس عىل املعرفة، تصبح نوعية املعرفة هامة  رأ س مال املعرفة : – 6 – 2- 3

 التصنيع، براءات الاخرتاع، برامج البحث والتطوير اليت ابلنس بة للمؤسسة ويمتثل رأ س مال املعرفة يف رس

ذا اكنت معرفة املؤسسة حمدودة، هممة املؤسسة  تعطي امتياز تنافيس مس تدام للمؤسسة، أ و ميكن القول اإ

 س تكون غائبة.
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ل جيب اخللط بني رأ س مال املعرفة ورأ س املال الفكري للمؤسسة، ول جيب خلطه أ يضا مع رأ س 

ل عىل املعرفة مكنتج من قبل املوظفني )ال جراء( أ ي ليست املال البرش  ي، ل ن رأ س مال املعرفة ل يعرّب اإ

براز أ مه مكوانت رأ س مال املعرفة )نتاجئ البحث والتطوير، براءات  املعرفة اليت ميتلكها املوظفون، وميكن اإ

دارة املعرفة ... اخل(، أ ما املعرفة امل ملوكة من قبل ال جراء فتمتثل يف رأ س الاخرتاع، صيغ، معادلت، نظام اإ

 املال البرشي.

يعترب ال صل الغري امللموس ال كرث  رأ س مال العالمة التجارية )رأ س مال السمعة( : – 7 – 2 – 3

ن العالمة التجارية ميكن أ ن تصنّع منتجا أ و متثل منتجا أ و مؤسسة بعيهنا   Danoneقياسا وال كرث شهرة، اإ

 مثال.

يلعب دورين يف قمية املؤسسة فهو موجود يف رأ س املال  رأ س مال املسامهني : – 8 – 2 – 3

املادي ل هنم جيلبون للمؤسسة حصة يف رأ س مالها، ولكن هلم خصائص غري ملموسة جد هامة، الصرب، 

ذا اكن للمؤسسة مسامهني غري صبورين يتحّركون وفق منطق الرحب القصري املدى  الولء، الاس امتع ... اخل، اإ

سرتاتيجية تكون مردوديهتا أ نية. ىل اإ  فاملسامهني هنا يدفعون ابملؤسسة اإ

املسرّي مثال همّدد برؤية املسامهني يقومون بسحب ثقهتم وأ مواهلم من املؤسسة، فيتجه للبحث عن 

زيانية أ و الاستامثر يف البحث والتطوير املحتقيق أ كرب مردودية ممكنة ابلطبع تكون أ نية وعىل حساب مثال 

 الإعالم ال يل أ يضا.و 

ّن مفهوم احمليط يآ خذ معىن واسع، احمليط )البيئة( )رأ س املال البييئ أ و اجملمتعي( : – 9 – 2 – 3 اإ

ذا اكن هناك مؤسسة مثال تقع ابلقرب من حقل  فهو يغطي احمليط الطبيعي وأ يضا اجملمتعي و اجليوبوليتييك، اإ

ذا اكن موقعها املواد ال ولية اليت حتتاهجا، و يضفي علهيا مسعة أ و حميطها الس يايس مس تقر فهيي تس تفيد من  اإ

 مزية وأ فضلية مثينة.

ىل ال صول املادية، متثل يف الواقع الرثوة احلقيقية للمنشآ ة،  ن ال صول الفكرية السالفة اذلكر ابلإضافة اإ اإ

ل أ ن القياس  الاعرتاف احملاس يب هبا تعرتضه عديد املعوقات العقبات. و اإ
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  لثاين : القياس احملاس يب لرأ س املال الفكري املبحث ا

يعّد القياس أ حد الوظائف الرئيس ية للمحاس بة، حيث أ نه يعىن برتمجة ال حدث الاقتصادية عىل شلك 

 أ رقام، يسهل من خاللها تبويهبا وتلخيصها، وجعلها معلومات همّمة ومفيدة للمنشآ ة.

ل أ ن أ غلبيهتا صيغت ابلّرمغ من الاجهتادات اليت متت لتطوير القياس و الاعرتاف احملاس يب ابل صول، اإ

مع دخولنا لقتصاد املعرفة اذلي أ ساسه  لتتالءم مع ال صول امللموسة مثل : ال رايض، املباين وال لت، و

ىل الهوة بني القمية ادلفرتية والسوقية لغالبية املنشآ ت الاقتصادية واذلي يعزو  ضافة اإ ال صول غري امللموسة، اإ

ل صولها الفكرية، يربز الإشاكل حول مدى املعرفة احملاسبية ل صول رأ س املال الفكري وكذا قدرهتا عىل 

 قياسها.

حناول من خالل هذا املبحث تناول معوقات القياس و الاعرتاف احملاس يب برأ س املال الفكري، لكن 

احملاس يب برأ س املال الفكري من  فاالاعرت قبل تناول لك هذا س نحاول التذكري ابلقياس احملاس يب والقياس و 

 .IAS 38منظور املعيار احملاس يب ادلويل 
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ّن وظيفة القياس وظيفة أ ساس ية يف ش ىت العلوم  القياس احملاس يب مفهومه، معايريه وطرقه : – 1 اإ

الطبيعية والاجامتعية، ينطبق هذا أ يضا عىل احملاس بة، حيث حيمك معلية القياس احملاس يب معايري وطرق تقوم 

 عىل مفاهمي.

ن  مفهوم القياس احملاس يب : – 1 – 1 ىل أ خر ولكن اإ لقد تعددت مفاهمي القياس احملاس يب من ابحث اإ

ىل  ل أ هنا تتفق يف املضمون ولقد مت تعريف القياس احملاس يب اكلتايل :اختلفت اإ  حد ما يف الشلك اإ

يمتثل القياس بشلك عام يف قرن ال عداد ابل ش ياء للتعبري عن خواصها وذكل بناءا لقواعد طبيعية يمت  -

ما بطريقة مبارشة أ و بطريقة غري مبارشة.  اكتشافها، اإ

ىل تعريف معلية القياس حيث عّرفها مبا ييل :أ ضاف بعدا رايضيا  Stevenولكن  - يمتثل القياس يف »اإ

 .)1(«املطابقة بني اخلواص أ و العالقات مبوجب منوذج راييض

من قبل الباحثني هو الصادر يف تقرير مجعية  اأ ما تعريف القياس احملاس يب ال كرث مشول واس تخدام

يمتثل القياس احملاس يب يف قرن ال عداد بآ حداث »واذلي ورد فيه ما ييل : (AAA)احملاس بني ال مريكيني 

 .)2(«املنشآ ة املاضية واجلارية واملس تقبلية وذكل بناءا ملالحظات ماضية أ و جارية ومبوجب قواعد حمددة

ىل هذا جيب التسلمي ابن القياس احملاس يب قياس مكي عىل أ ساس نقدي ضافة اإ و موضوع القياس يف  اإ

يرادات، ال عباء، ال رابحهو : ال   نطاق احملاس بة املالية ىل ما تتضمنه  و صول، اخلصوم، الإ ضافة اإ اخلسائر، اإ

 قامئة التغريات يف املركز املايل وقامئة التدفقات النقدية.

كام أ ن القياس احملاس يب جيب أ ن يساير الافرتاضات ال ساس ية واملبادئ احملاسبية املتعارف علهيا، 

ىل ىل وجود املعرفة واخلربة واملهارة الالزمة ملن ميارس القياس  واملقبوةل قبول عاما، وهذا يدعو اإ احلاجة اإ

 : )3(احملاس يب واذلي جيب أ ن حيدد

 اليشء املراد قياسه. -

 مىت حتصل معلية القياس. -

 القمية اليت س تعطى عىل القياس. -

 تبويب وتصنيف القياس. -

                                                           
براهمي (1) ، خليل حيدر السعدي، مشالكت القياس احملاس يب النامجة عن التضخم أ ثرها عىل استبدل ال صل، جمةل لكية بغداد للعلوم الاقتصادية اجلامعية اإ

 .10، ص 2009، 21العدد 
براهمي خليل حيدر السعدي، مرجع س بق ذكره، ص  (2)  .10اإ
 .40حيدر محمد عيل بين عطا، مقدمة يف نظرية احملاس بة واملراجعة، الطبعة ال وىل، دار احلامد للنرش والتوزيع، ال ردن، ص  (3)
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ميكن اعامتد أ ربعة معايري أ ساس ية لقياس ال صول يف احملاس بة  معايري القياس احملاس يب : – 2 – 1

 ويه:

ظهار حقيقة املركز املايل  الصالحية للغرض املس هتدف : – 1 – 2 – 1 يعترب لك من قياس الرحب واإ

للمرشوع، أ و الوحدة الاقتصادية، هام الهدفان ال ساس يان يف القياس احملاس يب، وهذا يتطلب بياانت 

 دقيقة، وميكن الاعامتد علهيا لتفسري الاحتياجات اخملتلفة للمس تفيدين مهنا. و ية اكفيةومعلومات حماسب 

ولبد من وجود التاكفؤ بني ال رقام المكية املعرّبة عن ال هداف احملاسبية وبني ال حداث، أ و العمليات 

صادقا وأ مينا، وهذا ما يزيد الاقتصادية اليت تعرّب عهنا هذه ال رقام، حىت ميكن الاعامتد علهيا وعرضها عرضا 

 .)1(من درجة الاعامتدية عىل البياانت احملاسبية يف اختاذ القرارات الرش يدة

ىل مصدر موثوق  القابلية للتحقق : – 2 – 2 – 1 جيب أ ن تستند البياانت واملعلومات احملاسبية اإ

فيه اكملستندات والإجراءات املدونة اليت ميكن التحقق من حصهتا ومطابقهتا للمصدر، بغض النظر عن 

 خشصية الفاحص أ و املس تفيد مهنا.

تقان، بني احملاس بني املس تقلني اذل ين يس تخدمون لك هذا يعين وجود درجة عالية من الإجامع والإ

 نفس طرق القياس.

جيب أ ن تكون البياانت واملعلومات احملاسبية بعيدة عن احلمك  الالزتام ابملوضوعية : – 3 – 2 – 1

الشخيص واحليادية مسهتا الرئيس ية ومس ندة ومربرة مبصادر حقيقية ومبنية عىل مقاييس اقتصادية موضوعية 

 اكلعامتد عىل التلكفة التارخيية.

جيب التعبري عىل ال حداث الاقتصادية يف املرشوع تعبريا  اس المكي :يالقابلية للق  – 4 – 2 – 1

 مكيا وحدته الرئيس ية النقد.

ميكن توضيح أ مه الطرق اليت تقيس ال صول والالزتامات  طرق قياس العنارص احملاسبية : – 3 – 1

 يف التطبيقات احملاسبية كام ييل :

املباين، ال رايض واملمتلاكت ومعظم أ نواع اخملزون السلعي تسّجل  التلكفة التارخيية : – 1 – 3 – 1

 بتلكفهتا التارخيية ويه عبارة عن مبلغ النقدية، أ و ما يعادلها اليت تدفع مقابل احلصول عىل ال صل وامتالكه.

ا من مصاريف وقد تعّدل هذه التلكفة بعد الاهتالك عن طريق الاهتالك، أ و الإطفاء أ و غريه

 التخصيص ال خرى.

                                                           
 .41حيدر محمد عيل بين عطا، مرجع س بق ذكره، ص  (1)
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ابملقابل تمتزّي التلكفة التارخيية بسهوةل التحقق من حصهتا وموضوعيهتا كون ال سعار حمددة ومعروفة 

 سابقا نتيجة وجود صفقة أ و معامةل جتارية قد حدثت بني املنشآ ة واملوّرد.

ن تطبيق طريقة التلكفة التارخيية تعرتضه عدي د العقبات أ مهها حاةل التضخم، ابلرمغ من لك ما تقدم فاإ

لهيا يف املقارنة بني خمتلف ادلورات ويؤثر هذا أ يضا عىل  حيث تصبح القمي غري واقعية ول ميكن الاستناد اإ

جياد حل لهذه  ماكهنا اإ ىل تناول طرق أ خرى ابإ صايف املركز املايل للمنشآ ة ويقلص ثروهتا، لك هذا يقودان اإ

 الإشاكلية.

تعمتد هذه الطريقة يف تقيمي  تلكفة التارخيية املعّدةل ابملس توى العام لل سعار :طريقة ال  – 2 – 3 – 1

ال صول عىل أ ساس تلكفهتا التارخيية بوحدة النقد الثابتة بعد ال خذ يف الاعتبار التقلبات السعرية العامة يف 

أ ي أ ن حيافظ عىل رشاء نفس اترخي التقيمي، وذكل من أ جل احملافظة عىل القدرة الرشائية لرأ س املال املستمثر 

شرتاها يف بدايهتا.  ال صول عند هناية الفرتة واليت اإ

ىل أ رقام قياس ية وأ مه هذه ال رقام القياس ية يه : نس بة ارتفاع  لتعديل التلكفة التارخيية يمت الاستناد اإ

 : )1(املس توى العام لل سعار لتكون دلينا التلكفة التارخيية املعّدةل كام ييل

نس بة ارتفاع املس توى العام  xلتارخيية املعّدةل = التلكفة التارخيية + )التلكفة التارخيية التلكفة ا

 لل سعار(.

 أ و

 الرمق القيايس لل سعار. xالتلكفة التارخيية املعدةل = التلكفة التارخيية 

ماكنية اس تخدام  طريقة التلكفة اجلارية )الاستبدالية( : – 3 – 3 – 1 ىل اإ أ شار عديد احملاس بني اإ

التلكفة الاستبدالية ك ساس لتقيمي عنارص القوامئ املالية خاصة يف مرحةل التضخم، هتدف هذه الطريقة أ يضا 

براز ثروهتا احلقيقية. ىل احملافظة عىل رأ س املال الفعيل للمنشآ ة واإ  اإ

بآ هنا التلكفة  )B. Daniel)2ّرفها تعددت التعاريف فامي خيص التلكفة الاستبدالية، حيث ع

الاستبدالية ل صل ما أ ي ما تتلكفه املنشآ ة حلصول عىل أ صل مشابه أ و مماثل لل صل املعين، أ ي بنفس 

بآ هنا السعر اذلي جيب دفعه من أ جل استبدال  Salmonsoاخلصائص التقنية والقدرة الإنتاجية، ويعّرف 

 أ صل معني.

                                                           
 .69، ص 2008، 8هيته وقيوده ومدى تآ ثره ابلتضخم، جمةل العمل الاقتصادية، جامعة سطيف، العدد ابلريق جتاين، القياس يف احملاس بة ما (1)

(2)Yves Simon Patrich, Encyclopédie de gestion, 2ème tome, Economica, Paris, 1997, p 559. 
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ن غالب ادلراسات احملاسبية يف جمال تقيمي ال صول توحض ابن الاجتاه الغالب لتحديد التلكفة  اإ

 الاستبدالية هو الاعامتد عىل أ سعار السوق.

بعض احلساابت املدينة، مس تحقات القبض، قصرية ال جل  صايف القمية التحصيلية : – 4 – 3 – 1

وبعض أ نوع اخملزون السلعي، يمت الإفصاح عهنا وفقا لصايف قميهتا التحصيلية أ ي القمية اليت ميكن حتصيلها، 

ىل نقدية، مطروح واليت متثل مبلغ النقدية غري اخملصومة أ و ما يعادلها، واليت يتوقع فهي ا أ ن يتحول ال صل اإ

التاكليف املبارشة )اإن وجدت( الرضورية لعملية هذا التحويل وذكل ل جل ادلورة العادية للمنشآ ة،  مهنا،

وتسجل الالزتامات ك وراق ادلفع أ و الكفالت أ و الضامانت حسب صايف القمية بعد تسويهتا يف الفرتة العادية 

 للمنشآ ة.

يمت قياس املبالغ املس تحقة الطويةل  نقدية :و القمية املالية للتدفقات ال أ  القمية احلالية  – 5 – 3 – 1

اليت  و ال جل حسب قميهتا احلالية أ و اخملصومة، ابلتايل متثل القمية احلالية صايف التدفقات النقدية ادلاخلية

ىل مبلغ نقدي بعد أ ن يطرح منه القمية تي  وقع أ ن يتحول ال صل خالل ادلورة التشغيلية العادية ل عامل املنشآ ة اإ

للتدفقات النقدية اخلارجية الالزمة للحصول عىل التدفقات النقدية ادلاخلية، وتسجل الالزتامات  املالية

طويةل ال جل حسب صايف القمية احلالية اخملصومة للتدفقات النقدية املس تقبلية بعد تسويهتا يف الفرتة العادية 

 .)1(للمنشآ ة

 ل الفكرية :و ل صابالاعرتاف والقياس احملاس يب  – 2

يواجه الاعرتاف والقياس احملاس يب لل صول الفكرية عديد املعوقات والعقبات، يظهر جليا هذا من 

ال صول غري امللموسة، قبل تناول لك هذا  38خالل معايري احملاس بة ادلولية، خاصة املعيار احملاس يب ادلويل 

ىل املعرفة احملاسبية لل صول الفكرية.  لبد من الإشارة اإ

 احملاسبية لل صول الفكرية : املعرفة – 1 –2

ىل حمدودية املعرفة احملاسبية لل صول الفكرية حيث يشري مكتب   أ شارت عديد ادلراسات اإ

ERNST  وYoung  عىل  متت مقتناةمؤسسة  709عىل سبيل املثال من خالل دراسة قام هبا عىل

دوةل، تظهر بآ ن غالبية احلصص الرئيس ية لهذه املؤسسات تعود ل صولها الفكرية )الغري مادية(  21مس توى 

 فقط من رأ س املال الفكري من عينة املؤسسات مت الاعرتاف به يف قامئة املركز املايل. 34%وأ ن 

 

                                                           
 .56حيدر محمد عيل بين عطا، مرجع س بق ذكره، ص  (1)
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 تقس اميت قمي املؤسسات املقتناة :(2-2رمق ) الشلك

 

 منتجات واس هتالاكت    %64    %27 %9   

 تكنولوجيا   %60    %22  %18

%11   %36    %53   

 اتصالت      %48      %27        %25     

 التآ مينات      %47       %24       %29 

 بنوك وبورصة     %45    %14   %41  

 س يارات )صناعة(  %42   %14   %44  

 طاقة وخدمات معومية  %36   %14   %50  

 بيوتكنولوجيا     %33   %47   %20

 عقار     %33    %5   %62  

 برتول وغاز  %30      %18   %52  

%10  %20  %30  %40  %50  %60  %70  %80  %90  %100 

 فارق الاقتناء

 عنارص أ خرى غري ملموسة

 أ صول أ خرى

Source : Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-ollier, le capital immatériel de 

l’entreprise, un défi pour les comptable et les managers, éditions ems, Paris, 2011, p 21. 

القمية احملاسبية للمؤسسة ما يعين نس بة القمية  و ة(يدليل أ خر هو حساب القمية السوقية )البورص 

ىل ادلفرتية، حيث يوحض مرات يف الو.م.أ  خالل  7بآ ن هذه النس بة أ و املعدل قد تضاعف  Lav السوقية اإ

 م.2000م و  1980الفرتة ما بني 

ىل رشطني أ ساس يني لالعرتاف ابل صل همام اكنت  IASBويشري جملس معايري احملاس بة ادلولية  اإ

 ته وهام :طبيع 

 جيب أ ن حيمتل هذا العنرص تدفقات نقدية مس تقبلية. -

 حتديد تلكفة أ و قمية هذا العنرص بشلك موثوق. -



 املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية رأ سعن  الإفصاحالفصل الثاين: دور القياس و 

 

88 

 

ىل أ ن العنرص اذلي ل يودل تدفقات ل  ضافة اإ الرشط ال ول يوحض بآ ن مردودية ال صل حتدد قميته اإ

 ميكن اعتباره أ صال.

س يب املبين عىل التلكفة و أ يضا املوثوقية يف حتديدها أ ما الرشط الثاين فيجيب عىل أ ساس القياس احملا

ىل التخفيضات ال خرى الرضورية. ضافة اإ  هذه ال خرية تمت بعد خصم الاهتالاكت اإ

ن تطبيقها عىل ال صول غري  هذه الرشوط السابقة تنطبق عىل مجيع ال صول همام اكنت طبيعهتا، اإ

ن الصعوبة ال وىل اليت تواجه امللموسة )الفكرية( يكون حساسا بسبب ممزيات )خصوص  يات( هذه ال صول، اإ

 .)1(املعرفة احملاسبية لل صول الفكرية يه عدم دقة ومغوض املفهوم )املصطلح(

ىل احملاس بني بصفة عامة يتحدثون عن ال صول غري  ضافة اإ ن جملس املعايري احملاسبية ادلولية اإ اإ

ال صل غري امللموس هو »ال صول غري امللموسة يه  IAS 38امللموسة، حسب املعيار احملاس يب ادلويل 

أ صل حمدد غري نقدي ليس هل وجود مادي، يمت الس يطرة عليه بواسطة املنشآ ة كنتيجة ل حداث سابقة مثل 

رشاء أ و بناء ذايت )مودل داخليا(، ويمت توقع احلصول عىل منافع اقتصادية مس تقبلية منه تدفقات نقدية داخلية 

 .)2(أ ي أ صول أ خرى و

 : )3(ذلكل فاملمزيات الثالثة لل صول غري امللموسة يه

 حمددة. -

 مس يطر علهيا )القدرة عىل احلصول عىل منافع من ال صل(. -

يرادات أ و ختفيض التاكليف املس تقبلية. -  تودل منافع اقتصادية مس تقبلية مثل الإ

ذا اكن : -  والتحديد، يكون ال صل غري امللموس حمددا اإ

ة عىل بقاء ال صل منفصال حبيث ميكن بيعه وحتويهل، ترخيصه، تآ جريه، مبادلته، سواء منفصل )القدر *

 اكن بشلك منفصل أ و كجزء من اجملموعة(.

ماكنية أ ن تكون هذه احلقوق قابةل * يظهر نتيجة حلقوق تعاقدية أ و قانونية أ خرى بغض النظر عن اإ

 ات أ خرى.للتحويل أ و منفصةل عن املنشآ ة أ و عن أ ي حقوق أ و للزتام

ل عىل ال صول غري امللموسة املسجةل يف املزيانية )املركز املايل(. ن التعريف السابق يتحدث اإ  اإ

                                                           
(1)Elisabeth Wallister, Corrine Bissieux-Ollier, Le capital immatériel de l’entreprise, un défi pour les comptables et 

les managers, édition ems, Paris 2011, p 21-22, بترصف 
ثراء للنرش والتوزيع،  –ارات، معايري التقارير املالية ادلولية، الشارقة عخادل جامل اجل (2)  .373-372، ص 2008الإمارات، اإ
 .373ارات، مرجع س بق ذكره، ص عخادل جامل اجل (3)
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هذا التعريف ضيق مقارنة ابملفاهمي اليت جندها يف بعض ال دبيات احملاسبية أ و من ابب أ وىل الإدارية 

جعلنا يف  ااملال الفكري وهو ماليت فصلت وتناولت بشلك واسع العنارص غري امللموسة حتت مصطلح رأ س 

وعديد الكتاب  Edvinsson و OECD 2008حبثا هذا نآ خذ مصطلح رأ س املال الفكري، مثل منظمة الـ

ىل  ىل ال خذ مبصطلح رأ س املال غري املادي كرتمجة عن الإجنلزيية اإ ال خرين، مك سار بعض الكتاب ال خرين اإ

، هذا الاختالف يف Marois 2006و Fustecالفرنس ية ملصطلح رأ س املال الفكري ومثال ذكل 

املصطلحات مل يؤثر كثريا يف مضمون ومفهوم ومكوانت رأ س املال الفكري أ و غري املادي، حيث تعترب 

 .)1(املصطلحات مرادفات لبعضها

ل القصور يف تناول وحتديد  ن حمدودية املعرفة احملاسبية لل صول الفكرية يعود أ يضا اإ من هجة أ خرى فاإ

ىل أ مثةل عن ال صول غري  IAS38، حيث يشري املعيار احملاس يب ادلويل لل صول غري امللموسة مكوانته اإ

 :)2(امللموسة مثل 

 برامج المكبيوتر. -

 براءات الاخرتاع. -

 حقوق الطبع. -

 أ فالم الصور املتحركة. -

 قوامئ العمالء.  -

 حقوق خدمة الرخص العقارية. -

 الرخص. -

 حصص الاس ترياد. -

 حقوق التآ ليف. -

 عالقات العمالء واملوردين. -

 ول ينطبق املعيار عىل ال صول التالية :

اندماج  IFRS3ال صول غري امللموسة اليت يغطهيا معيار أ خر مثل الشهرة اليت يغطهيا املعيار  -

 ال عامل.

 ال دوات املالية. IAS39ال صول املالية اليت متت تغطيهتا مبوجب املعيار  -

                                                           
(1)Elisabeth Wallister, Corinne Bissieux-Ollier, op. cit, p23. 

 .372خادل جامل اجلعارات، مرجع س بق ذكره، ص  (2)
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 .IFRS6املعدنية وال صول ذات العالقة واليت متت تغطيهتا مبوجب املعيار  املوارد -

 أ صول أ خرى غري ملموسة توضع خارج املعيار ويه : -

 ال صول غري امللموسة احملددة واملنتقاة ل غراض البيع. *

 ال صول الرضيبية املؤجةل. *

 الإجيارات.* 

 الاندماج املؤجةل.ال صول املتعلقة مبنافع العاملني وتاكليف * 

 : IAS38املعاجلة احملاسبية )الاعرتاف والقياس( لل صول غري امللموسة من منظور املعيار  – 2 – 2

ل صول غري امللموسة وكذا كيفية قياسها ابرشوط الاعرتاف احملاس يب  IAS38تناول املعيار احملاس يب 

 كام فصل يف رشوط الاعرتاف والقياس لبعض ال صول بشلك منفرد.

ينبغي الاعرتاف ابل صل غري امللموس سواء املصنع )املودل داخليا( أ و اذلي الاعرتاف :– 1 – 2 – 2

 : )1(الرشوط التالية بتوفر مت اقتناؤه

 أ ن يتوفر فيه تعريف ال صل غري امللموس.  -

أ ن تتوفر فيه رشوط الاعرتاف ابل صول ابختالف طبيعهتا واملمتثةل يف احامتلية تدفق منافع   -

ىل حتديد تلكفته بشلك موثوق. ضافة اإ  اقتصادية لل صل، اإ

كام ينبغي عىل املؤسسة تقيمي احامتل املنافع الاقتصادية ابس تخدام فرضيات معقوةل ومدعومة تمتثل يف 

دارة جملموعة ذا مل تتوفر  الظروف الاقتصادية اليت أ فضل تقدير لالإ ستسود عىل مدى العمر النافع لل صل، واإ

ذا اكن ال صل غري امللموس مل تتوفر فيه تعريف ال صل غري امللموس ومل ينطبق عليه  رشوط الاعرتاف أ ي اإ

نفقات أ ن يمت الاعرتاف ابل  IAS38رشوط الاعرتاف ابل صل غري امللموس فيتطلب املعيار احملاس يب ادلويل 

 عىل هذا ال صل مكرصوفات عند حتميلها.

وتعترب تلكفة ال صول غري امللموسة اليت يمت الاعرتاف هبا عند اقتناءها القمية العادةل اليت يمت حتديدها 

 .)2(لها

 IAS38يشري املعيار احملاس يب ادلويل  القياس ال ويل لل صول غري امللموسة : – 2 – 2 – 2

التلكفة أ ي القياس املبين عىل التلكفة التارخيية وكذا  ةبآ ن معلية قياسها يمت وفق حماس ب ،ال صول غري امللموسة

 حماس بة القمية املعادةل لها.

                                                           
 .123، ص 2012خلرض عالوي، معايري احملاس بة ادلولية، دار النرش الورقة الزرقاء، اجلزائر   (1)
 .374خادل جامل اجلعارات، مرجع س بق ذكره، ص  (2)
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ىل أ ن القمية العادةل  IAS38ويشري املعيار احملاس يب ادلويل  من خالل جملس املعايري احملاسبية ادلولية اإ

متثل املبلغ اذلي يمت عىل أ ساسه مبادةل أ صل بني طرفني مطلعني ومرتاضني، املشرتي والبائع يعمالن يف 

ل تعريف قمية السوق يف وجود سوق نشطة أ ي سوق تبادلت  ظروف منافسة عادية، هذا التعريف ليس اإ

 .)1(م امجليع مفتوحة أ ما

 وتمتثل معايري السوق النشطة يف :

 جتانس العنارص املتداوةل يف السوق. -

 تواجد وبصفة دامئة ابئعني ومشرتين عىل عمل اتم بظروف السوق السائدة. -

 ال سعار يف متناول امجلهور. -

عن طريق الاقتناء املبارش )حسب  الامتالك املنفصل لل صول غري امللموسة : – 1 – 2 – 2 – 2

تلكفة الرشاء( : يمت قياس ال صل غري امللموس مبدئيا بسعر التلكفة وتتآ لف تلكفة ال صل غري امللموس 

 :  )2(بشلك منفصل من ىاملشرت 

ورضائب الرشاء غري القابةل لالسرتجاع بعد  دالاس ترياسعر الرشاء اخلاص به، متضمنا رسوم   -

 احلسومات التجارية. طرح اخلصومات و

 أ ي تلكفة منسوبة بشلك مبارش لإعداد ال صل لس تخدامه املقصود.  -

نه  - ذا مت امتالك ال صل غري امللموس مقابل مبادةل مع أ صول أ خرى فاإ عن طريق تبادل ال صول : اإ

معلية التبادل  يقمي ويسجل بقميته العادةل والفرق بني القمية الصافية لل صل احملصل عليه وال صل املمنوح يف

 تسجل مضن نتيجة املؤسسة كنتيجة تنازل.

ذا تعذر حتديد القمية العادةل بصورة صادقة للك من ال صل املمنوح وال صل احملصل عليه، فاإن  اإ

التثبيت املتحصل عليه يسجل ابلقمية احملاسبية لل صل املمنوح، ومنه ل يسجل أ ي فرق يف نتيجة املؤسسة 

 التبادل يف صفة التجارة. برشط أ ن ل متثل معلية

 امتالك التثبيتات الغري امللموسة عن طريق الإعاانت واملساعدات احلكومية وغريها : -

يف بعض احلالت من املمكن امتالك أ صل غري ملموس بدون تلكفة أ و مبقابل رمزي من خالل منفعة 

ملؤسسة مثل : حقوق  حكومية، وقد حيدث عندما تقوم احلكومة بتحويل أ و ختصيص أ صل غري ملموس

ىل  الزنول يف املطار أ و الرتاخيص لتشغيل حمطة الراديو أ و التلفزيون أ و حصص اس ترياد أ و حقوق الوصول اإ

                                                           
 .117، ص 2009 اجلزائر، والتوزيعقاء للنرش زريري احملاس بة ادلولية، الورقة الحبار حس نة، معا ةترمجة للعربي ،دواكس وأ خرون)1(

(2)   Arab Chartered Accountants Society, IAS 38, www.arabcas.com. 
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 عنحماس بة الإعاانت العمومية والإفصاح  IAS38مصادر أ خرى متعددة، ومبوجب املعيار احملاس يب ادلويل 

 : (1)املساعدات احلكومية فقد حتتار املؤسسة بني

يرادات مؤجةل حيث يمت تقيميه عىل أ ساس  - الاعرتاف ابل صل غري امللموس من الإعاانت احلكومية، اكإ

 قميته العادةل.

عدم الاعرتاف ابل صل مبدئيا بقميته العادةل، حيث يعرتف به مبقدار مبلغ رمزي مبوجب املعامةل  -

نفاق يؤدي مبارشة لإعداد ابلإضافة اإ  IAS20ال خرى اليت سيسمح هبا املعيار احملاس يب ادلويل  ىل أ ي اإ

 ال صل لس تعامهل املقصود.

امتالك ال صول غري امللموسة كجزء من اندماج ال عامل مبوجب املعيار ادلويل لإعداد التقارير املالية  -

يقمي ال صل الثابت الغري امللموس الناجت عن معلية اندماج ال عامل بقميته العادةل يف اترخي  ،اندماج ال عامل 3

ذا اكن ال صل املكتسب يف اندماج ال عامل منفصال.  احلصول عليه، أ ي اإ

ذا مل يكن هناك سوق نشطا لل صل فاإن تلكفته تعكس املبلغ اذلي اكنت املؤسسة س تدفعه يف اترخي  اإ

 معلية حمايدة بني أ طراف مطلعة و راغبة بناءا عل أ فضل معلومات متوفرة وعند حتديد الامتالك لل صل يف

 هذا املبلغ تآ خذ املؤسسة يف عني الاعتبار نتيجة العمليات ال خرية لل صول املامثةل.

عداد التقارير املالية اندماج ال عامل بآ ن املنشآ ة املشرتية تعرتف ابل صو  ل كام يشري املعيار ادلويل لالإ

ذا اكن ال صل قد مت الاعرتاف به  الغري امللموسة املنفصةل عن الشهرة للمؤسسة املشرتاة برصف النظر عام اإ

من قبل املنشآ ة املشرتاة قبل اندماج ال عامل، هذا يعين أ ن املنشآ ة املشرتية تعرتف مبرشوع البحث و 

ذا توافق املرشوع مع تعريف  نفصلم التطوير القامئ والتابع للمنشآ ة املشرتاة عىل أ نه أ صل بشلك  عن الشهرة اإ

 ال صل الغري امللموس.

غالبا ما يكون للمؤسسات مراكز حبث  ال صول الغري امللموسة املودلة داخليا : – 2 – 2 – 2 – 2

نتاج جديدة أ و تطوير الطرق املنهتجة سابقا مم ىل اكتشاف طرق اإ يؤدي يف  اتضع خرباء وهمندسني مما يؤدي اإ

ذا اكنت ال صول الغري  هناية املطاف ىل توليد أ صول غري ملموسة داخليا، ولصعوبة غرض حتديد ما اإ اإ

دراهجا مضن ال صول جيب حتديد :  امللموسة املودلة داخل املؤسسة تس تجيب لرشوط اإ

 قدرهتا عىل توليد منافع اقتصادية مس تقبلية حممتةل.  -

ماكنية قياس تلكفهتا بصورة عادةل.  -  اإ

                                                           
 .125خلرض عالوي، مرجع س بق ذكره، ص  (1)
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علهيا )الرقابة القانونية( كام جتدر الإشارة أ ن الشهرة املودلة داخليا ل يمت القدرة عىل الس يطرة  -

نفاقات من شآ هنا توليد منافع اقتصادية لها.  الاعرتاف هبا  ك صل حيث أ ن املؤسسة تقوم يف بعض ال حيان ابإ

ن مل تس تطع املنشآ ة التفريق  - بني مرحةل أ ما ابلنس بة لتاكليف البحث فيمت اعتبارها دامئا مرصوفات واإ

البحث للمرشوع ادلاخيل ومرحةل التطوير فيمت معامةل نفقات املرشوع ك هنا مت حتملها يف مرحةل البحث فقط، 

خيضع تسجيل )الاعرتاف( بتاكليف  3وفقا للمعيار احملاس يب ادلويل رمق  أ ما ابلنس بة لتاكليف  التطوير و

ىل س تة رشوط يه  : )1(التطوير ك صول اإ

  التقنية الرضورية لإجناز ال صل الغري ملموس هبدف تشغيهل.قابلية التنفيذ 

 .جناز ال صل غري امللموس أ و بيعه  نية اإ

 .القدرة عىل اس تخدام ال صل غري امللموس و اس تخدامه أ و بيعه 

 أ ن يثبت ية مس تقبلية متوقعة، جببالطريقة اليت س يودل هبا ال صل غري امللموس منافع اقتصاد    

نتاج املتحصل عليه من ال صل غري امللموس أ و اخلاص ابل صل غري امللموس يف حد الكيان وجود سوق  لالإ

ذا اكن هذا ال خري خمصص لالس تخدام ادلاخيل. ثبات منفعته اإ  ذاته أ و اإ

  توفر املوارد املناس بة )املوارد التقنية واملالية أ و املوارد ال خرى( من أ جل تطوير ال صل غري امللموس

 واس تعامهل أ و بيعه.

 .ماكنية تقدير النفقات اخملصصة لل صل غري امللموس خالل تطويره مبصداقية  اإ

ضافة النفقات الالحقة اليت  : )2(التاكليف الالحقة – 3 – 2 – 2 – 2 وفقا لتعريف ال صل جيب اإ

مس توى أ داء ال صل واليت من احملمتل أ ن تودل منافع اقتصادية مس تقبلية تفوق تكل اليت تتوقعها  نترفع م

ىل القمية احملاسبية لل صل املعين، وابملقابل تدرج النفقات اليت ل تعود مبنافع اقتصادية  املؤسسة يف البداية اإ

ضافية مضن أ عباء الس نة املالية اليت مت اس تحقاقها خال  لها.مس تقبلية اإ

جيب  العالمات التجارية، البياانت الإدارية، العناوين والقوامئ املودلة داخليا : – 4 – 2 – 2 – 2

الء وال صول املامثةل يف معدم الاعرتاف ابلعالمات التجارية والبياانت الإدارية، عناوين النرش، قوامئ الع

 وجودها اليت مت توليدها داخليا.

 يمت التعامل معها عىل النحو التايل :برامج الإعالم ال يل :  – 5 – 2 – 2 – 2

                                                           
 .122-121دواكس وأ خرون، مرجع سابق ذكره، ص (1)
 .128دواكس وأ خرون، مرجع س بق ذكره، ص (2)
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 .املشرتاة يمت رمسلهتا 

 .النظام التشغييل لل هجزة يدخل يف تلكفة ال هجزة 

  التالية : مالءمهتا تقنيا،املطورة داخليا : سواء لالس تخدام أ م البيع، تعترب مرصوفات بتوفر الرشوط 

، والقدرة عىل القيام بذكل، وكذا ربيع برامج المكبيوت ويف اس تخدام أ  وجود منافع اقتصادية حممتةل، النية 

 وجود موارد لتمكةل الربامج والقدرة عىل قياس التلكفة.

ىل منوذج املنافع، حيث يعترب القسط الثابت تقصريا أ و  الاهتالك عىل مدى العمر النافع ابلستناد اإ

هتالكفشال يف   تاكليف المكبيوتر. اإ

 :)1(ليف التالية مرصوفات عند حتملها ليف ال خرى : جيب اعتبار التاكبعض أ نواع التاك

 تاكليف ما قبل التشغيل، قبل الافتتاح والتآ سيس. -

 تاكليف التدريب. -

 ري مواقع ال صول.يتاكليف تغ  -

قفال املؤسسة حلساابهتا يسمح املعيار  القياس الالحق لل صول غري امللموسة : – 3 – 2 – 2 عند اإ

عادة تقيمي ال صول غري امللموسة سوء الاعامتد عىل الطريقة املرجعية  احملاس يب ادلويل الاختيار بني طريقتني لإ

عادة التقيمي  .املمتثةل يف التلكفة التارخيية أ و الاعامتد عىل الطريقة املسموح هبا )الاختيارية( املمتثةل يف منوذج اإ

عىل أ ساس هذه الطريقة وبعد الاعرتاف  : )2(الطريقة املرجعية )منوذج التلكفة( – 1 – 3 – 2 – 2

هنا مبلغ الاهتالاكت مال ويل ابل صول غري امللموسة، يمت تسجيلها بتارخي التقيمي البعدي بتلكفهتا مطروحا 

تسجيلها بقميهتا احملاسبية الصافية انطالقا من املرتامكة وأ ي خسائر مرتامكة لخنفاض القمية )مبفهوم أ خر يمت 

 تلكفهتا التارخيية(.

ميكن تسجيل ال صول غري امللموسة  عادة التقيمي( :اإ الطريقة الاختيارية )منوذج  – 2 -  3– 2 – 2

ىل القمية العادةل( انقصا الاهتالك الالحق وخسائر الاخنفاض فقط، عنده ا ابلقمية املعاد تقيميها )ابلستناد اإ

ىل سوق نشط، ويتوقع ملثل هذا السوق أ ن يكون مناس با لل صول غري  ميكن حتديد القمية العادةل ابلستناد اإ

 امللموسة.

                                                           
 .379خادل جامل اجلعارات، مرجع س بق ذكره، ص  (1)

 .134دواكس وأ خرون مرجع س بق ذكره، ص (2)
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عادة التقيمي مبارشة يف احتياطي  قفال الزايدات اليت تظهر بسبب اإ عادة التقيمي يمت اإ ومبوجب منوذج اإ

عادة  عادة التقيمي يف حقوق امللكية، ما عدا ما يتعلق مهنا خبسائر اخنفاض مت الاعرتاف مبحاسبهتا بسبب اإ اإ

ذا اكن لل صل غري امللموس اذلي مت  عادة تقديره معر حمدد يمت التقيمي يف الرحب أ و اخلسارة، واإ هتالكه عىل اإ اإ

نه عندئذ يمت  هتالكمداره فاإ  القمية املعاد تقديرها عىل مدار هذا العمر. اإ

ذا اكنت فرتة الاهتالك و/ أ و  عادة تقيمي فرتة الاهتالك وطريقته يف هناية لك س نة مالية، واإ وجيب اإ

يمت تغيري فرتة الاهتالك و/ أ و طريقته  انهتقبلية،فطريقته ل تعكس الاستنفاد املتوقع للمنافع الاقتصادية املس  

ىل املعيار  التعكس التغيري املتوقع للنفاذ ومنوذجه، ويعترب هذا التغيري تغيري  يف الس ياسات احملاسبية استناد اإ

IAS38. 

وابلنس بة لل صول حمددة ال عامر فيمت اهتالكها عىل مدى العمر املتوقع لها ويمت حفصها س نواي من اجل 

الاخنفاض عند وجود مؤرشات تدل عىل ذكل، أ ما ابلنس بة لل صول غري حمددة ال عامر وال صول غري 

 املتاحة لس تخدام بعد فيمت حفصها من أ جل الاخنفاض س نواي، أ و عند ظهور مؤرش يدل عىل اخنفاض قميهتا.

ىل عادة تقيمي ال صل غري امللموس استناد اإ ذا اكن هناك سوق نشط فيمت اإ  ، وسعار السائدة فيهال   أ ما اإ

جد يف حاةل املتاجرة بناءا عىل و ابعتبار ندرة وجود سوق نشط لل صول غري امللموسة، ولكن ميكن أ ن ي

ىل أ سعارها يف  أ سس منتظمة، ومثال ذكل تراخيص الس يارات العمومية، ميكن حتديد مثهنا استنادا اإ

 .)1(السوق

قصورا كبريا يف القياس والاعرتاف  IAS38ة خاصة املعيار احملاس يب ادلويل يأ ظهرت ال دبيات احملاسب 

احملاس يب بآ صول رأ س املال الفكري ما يعين وجود عديد املعوقات اليت تقف حاجزا يف القياس و الاعرتاف 

 به.

 معوقات القياس والاعرتاف احملاس يب ابل صول الفكرية : – 3

جيازها من خالل ال يت : معوقات مرتبطة برشوط الاعرتاف : – 1 – 3  واليت ميكن اإ

يعترب احامتل توليد التدفقات النقدية رشط أ سايس يف  عدم أ اكدة التدفقات النقدية : – 1  - 1 – 3

داي عي مثال ينتج تدفقا نقداي عند بيعه كام أ ن ال صول ل تودل تدفقا نقلاعتبار أ ي عنرص أ صال، فاخملزون الس

 .2من بيعها ولكهنا تسامه يف خلق القمية و املردودية املس تقبلية من خالل اس تعاملها

                                                           
 .381-380خادل كامل اجلعارات، مرجع س بق ذكره، ص  (1)

2 Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-Ollier, op cit, p24. 
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ابلنس بة لغالبية ال صول امللموسة، احامتلية توليدها لتدفقات نقدية تكون واحضة، ل ينطبق هذا عىل 

بعض القطاعات مبالغ ال صول غري امللموسة، نآ خذ مكثال تاكليف البحث والتطوير، متثل هذه التاكليف يف 

 معتربة، كام أ هنا هممة جدا ابلنس بة ملس تقبل املؤسسة ولها وزن كبري يف توليدها للتدفقات النقدية.

تغطي تاكليف البحث والتطوير نشاطني خمتلفني، البحث ليس معلية هنائية، لكن هو معلية تكسب 

ضبط منتجات جديدة أ و ابتاكر معليات املؤسسة معارف علمية أ و تقنيات جديدة اليت ميكن اس تخداهما يق 

 تصنيع )أ رسار تصنيع(.

ذن أ ي تدفق نقدي يف حد ذاهتا، هو السبب اذلي جيعل هذه ال عباء ل ميكن اعتبارها  ل تودل اإ

 أ صول.

ىل  ذا اكن يؤدي اإ أ ما ابلنس بة للتطوير اذلي ميثل تطبيق نتاجئ البحث، ميكن أ ن جيلب تدفقات نقدية اإ

 تس تجيب حلاجيات السوق، أ و وضع طرق مبتكرة لعمليات التصنيع.بلورة منتجات 

ىل حتمل خطر تقوميها أ كرث من قميهتا، حيث أ هنا يف  ن تسجيل لك تاكليف التطوير ك صل يؤدي اإ اإ

متنع بشلك  (US GAAP)ض ال حيان متثل ثروة املؤسسة، هذا ما جيعل معايري احملاس بة ال مريكية عب

موقفه يف هذا  IASBليف ك صول، أ ما موقف جملس املعايري احملاسبية ادلولية مطلق الاعرتاف هبذه التاك

الشآ ن يشوبه بعض الغموض، حيث يسمح بتسجيلها ك صول، لكنه اشرتط أ ن تكون هناك رؤية جيدة 

ىل كون هذا الاخرتاع يودل مردودية.  (1)تؤدي اإ

حل ال وىل من حياة املرشوع، هذه الرشوط ل ميكن أ ن تتحقق بصفة قطعية وأ كيدة خاصة عند املرا

 لكن عدم ال اكدة خيفض مع تقدم وتطّور املرشوع.

 عادة ما يمت تسجيل تاكليف التطوير يف املركز املايل مكشاريع رهن البحث والتطوير.

عند اقتناء مؤسسة ل خرى س نجد بآ ن مجموع هذه ال صول )ال صول غري امللموسة ل ميكن اس تعامهل 

د جتد املؤسسة عىل سبيل املثال عالمات جتارية قدمية مت نس ياهنا أ و مشاريع تطوير ل لكّه بصفة قطعية، فق

 تريد امليض فهيا.

تلكفة أ صل تساوي سعره  صعوبة حتديد تلكفة ال صول غري امللموسة )الفكرية( : – 2 – 1 – 3

ليه املصاريف املرتبطة ابلرشاء اكلنقل احلقوق امجلركية، ابلنس بة لل صول  املشرتاة معرفة هذه العنارص مضافا اإ

شاكل، حبيث أ ن لك ال صول املقتناة من قبل املؤسسة يمت الاعرتاف هبا وتسجيلها يف املزيانية.  ل يطرح أ ي اإ

 ينطبق هذا عىل لك ال صول امللموسة كام هو احلال عىل ال صول غري امللموسة.

                                                           
(1) Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-Ollier, op cit, P25 . 
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املقتناة تكون مكجموعة مع بعضها، عند رشاء مؤسسة ل خرى جند ال صول غري امللموسة للمؤسسة 

الإشاكل هو أ ن تلكفة لك هذه العنارص لك عىل حدا ل ميكن حتديدها بصفة مبارشة أ و ل ميكن تقيميها بصفة 

 .1منفردة

احلل املعمتد من قبل احملاس بني هو اعتبار وجود نوعني من ال صول : ال صول احملددة واليت تس تجيب 

 صول غري احملددة واليت تقمي مكجموعة.لهدف التقيمي املنفرد وال  

واليت ل جلها يوجد  ةال وىل تتشلك بشلك رئييس من ال صول امللموسة وبعض ال صول غري امللموس

ماكنية تقيميها بشلك موثوق.  سوق نشط ما يسمح ابإ

 .Goodwillأ ما ال صول الثانية اجملمعة مع بعضها فيطلق علهيا فارق الاقتناء أ و الشهرة 

 ق يربز صعوبة حتديد تلكفة ال صول غري امللموسة مما يصعب الاعرتاف هبذه العنارص ك صول.مما س ب

ماكنية  (2)صعوابت التقيمي احملاس يب لل صول الفكرية : – 2 – 3 ىل اإ تشري معايري احملاس بة ادلولية اإ

 تقيمي بعض ال صول الفكرية بقميهتا العادةل ابلرمغ من أ ن غالبيهتا ل تقبل هبذا احلل.

ن أ حسن تقريب للقمية العادةل هو السعر املالحظ يف السوق النشط.  اإ

ل أ سواق رأ س املال واملواد ال ولية وال صول املل ن خصائص السوق النشط، اإ موسة يه فقط اليت اإ

 تس تجيب خلصائصه.

ن الغرض من حامية  ل يوجد حبمك التعريف عالمتني جتاريتني أ و براءيت اخرتاع أ و كتابني متجانسني، اإ

 جنب النسخ أ و التقليد.لت امللكية الفكرية هو ضامن تفّرد ال صول غري امللموسة 

ن ال صول غري امللموسة ليست متجانسة حبيث ل ميكن تقيميها  ابلقمية السوقية. اإ

هنا السؤال املطروح : كيف ميكن تعريف القمية العادةل يف غياب سوق نشطة، حيث جند املعيار 

جابة عىل ذكل حيث يشري ابن قمية املنفعة تساوي  IAS38احملاس يب ادلويل  )تدين قمية ال صول( يقّدم اإ

 امل ال صل املعين.مجموع املنافع الاقتصادية املس تقبلية املقّدرة الناجتة عن اس تع

 مما س بق ميكن احلصول عىل القمية العادةل لل صل من خالل الصيغة التالية :

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐾)𝑡
𝑁
𝑡=1=  0V 

V0 .القمية العادةل لل صل : 

CF .التدفقات النقدية املتوقعة قبل الرضيبة : 

                                                           
1 Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-Ollier, op cit, p25. 
(2) Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-Ollier, op cit, pp27-32بترصف. 
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K .معامل التحيني اذلي يعكس خطر ال صل : 

N .املدة اليت ميكن لل صل من خاللها توليد التدفقات النقدية : 

تتالءم هذه الطريقة بشلك كبري مع ال صول امللموسة عكس ال صول غري امللموسة وهو ما س نحاول 

 أ ن نفصل فيه من خالل ال يت :

ىل عدم  اس تحاةل قياس مردودية بعض العنارص غري امللموسة : – 1 – 2 – 3 س بق وأ ن أ رشان اإ

املتعلقة مبردودية تاكليف البحث والتطوير بصفة خاصة يف املرحةل ال ولية حلياة املرشوع، لكن يوجد  ل اكدةا

 أ يضا عديد ال صول ل ميكن قياس مردوديهتا منطقيا بسبب اس تحاةل حتديد التدفقات النقدية لهذه ال صول.

)املنتجات ذات الاس هتالك مكثال العالمة التجارية حيث أ نه يف عدد كبري من قطاعات النشاط 

الواسع مكثال( مثل املنتجات الالكرتونية، قطاع غيار الس يارات، يشلك رأ س املال الفكري املكون الرئييس 

 والوزن الكبري يف قمية هذه القطاعات.

ناكر عالمات جتارية عامل  ...اخل، ل متتكل  Apple, Coca Cola, Sonyية معروفة مثل ل ميكن اإ

دماج  قمية، لكن كيف يمت قياسها، نظراي جيب مقارنة مردودية لك مؤسسة مع مؤسسة مماثةل لها مع عدم اإ

 العالمة يف املقارنة.

بطبيعة احلال غري ممكن ل نه ل يوجد مؤسسات مماثةل، ولك مؤسسة حتتوي عىل عالمة أ و عدة 

 عالمات جتارية. 

حىت ابلنس بة لل صول الفكرية فاإن حتديد التدفقات  دية املقدرة :التدفقات النق – 2 – 2 – 3

 النقدية ممكن، لكن تعرتضه عديد العقبات بسبب خصائصها.

نتاجية حمدودة مفثال طائرة ذات  مقعد ل ميكهنا السفر بـ  300ال صول امللموسة بصفة عامة لها قدرة اإ

نتاجية تقريبا غري حمدودة ل ن خشص يف لك رحةل، عىل عكس ال صول الفكرية اليت مت  1000 تكل قدرة اإ

ىل التلكفة احملمتةل املادية ادلامعة.  ال ساس يف قميهتا يمكن يف العمل الفكري الالزم لبلورهتا وليس اإ

ل حسب جحم السوق املس هتدف،  ن الزايدة يف جحم مبيعات ال صول الفكرية ل يكون ول يتحدد اإ اإ

 ة املس تقبلية ابلغ الصعوبة.ا جيعل تقدير التدفقات النقديمهذا 

: تقيمي أ صل ابلعامتد عىل التدفقات النقدية يتطلب تثبيت املدة جمال )مدة( التقدير  – 3 – 2 – 3

 اليت من خاللها ميكن لل صل أ ن يودّل تدفق نقداي.

ابلنس بة لل صول الثابتة يعترب هذا ال مر سهال نسبيا، لك أ ةل لها مدة حياة حبسب خصائصها ورسعة 

 تقادهما.
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أ ما ابلنس بة لغالبية ال صول غري امللموسة حتديد املدة اليت من خاللها يمت توليد التدفق النقدي يعترب 

 صعبا للغاية.

ن احملدد الوحيد لنتشار الابتاكر هو السوق أ ي جحمه وليس لك اخرتاع حيصل عىل براءة.  اإ

بتسارع معني مما جيعل حياة الاخرتاع  يف عديد القطاعات كقطاع الإعالم ال يل، التكنولوجيا تتجدد

ميكن أ ن تكون قصرية جدا، تثبيت املدة اليت من خاللها تتحصل املؤسسة عىل عوائد عىل اخرتاعها يكون 

 بدرجة خماطرة كبرية، ما يعيق حتديد مدة التقدير.

يني نّي مبعامل أ و معدل حت التدفق النقدي املنتظر، جيب أ ن حي معامل التحيني : – 4 – 2 – 3

التدفقات النقدية املس تقبلية ومدة اس تخدام ال صل، التدفق  أ اكدهعكس خماطر ال صل، يف ظل عدم ي

النقدي املنتظر للعنارص غري امللموسة )الفكرية( جيب حتييهنا مبعدل عايل ومرتفع عىل ما هو مطبق يف غالبية 

 ال صول املادية.

ن التفّرد اذلي يمتزّي به لك عنرص من ال صول ا لغري ملموسة )الفكرية( جيعل حتديد املعدل صعبا اإ

للغاية، يف ظل غياب مؤرشات مرجعية تصبح لك معدلت التحيني وك هنا اعتباطية غري منطقية مما يضيف 

وشك أ خر حول تقيمي ال صول الغري ملموسة، يف ظل لك هذا برزت طرق مبتكرة لقياس رأ س  أ اكدهعدم 

 .(1)ماهتا خاصة ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب احلصول عىل المتويلاملال الفكري نظرا دلوافع اس تخدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Elisabeth Walliser, Corinne Bessieux-Ollier, op cit, p32. 
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كرة لقياس رأ س املال الفكري واس تخداماهتا ابلنس بة للمبادرين بطلب تاملبحث الثالث : الطرق املب 

 احلصول عىل المتويل

ل أ ن  ابلّرمغ من املعوقات احملاسبية اليت تقف حاجزا أ مام القياس والاعرتاف برأ س املال الفكري، اإ

الاجهتادات احملاسبية وغري احملاسبية لقياسه نتج عهنا عديد الطرق املبتكرة سواء اكنت مقاييس مالية أ و غري 

طراف ادلاخلية واخلارجية للمنشآ ت  مالية أ و خمتلطة وهذا نظرا دلوافع وأ مهية اس تخدامات قياسه ابلنس بة لل 

 الاقتصادية.

بحث تناول ادلور اذلي يلعبه قياس رأ س املال الفكري وأ مهيته ابلنس بة حناول من خالل هذا امل 

للمشاريع املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل خاصة من رشاكت رأ س املال اخملاطر، لكن قبل لك هذا 

 س نحاول تناول دوافع وأ مهية قياس رأ س املال الفكري وأ مه الطرق املبتكرة اليت مت اس تخداهما لقياسه.
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 دوافع وأ مهية قياس رأ س املال الفكري : – 1

ن الاهامتم برأ س املال الفكري نتج عنه دوافع وأ مهية كبرية ابلنس بة خملتلف ال طراف ادلاخلية  اإ

 واخلارجية للمنشآ ة لالهامتم بقياسه.

 هناك عدة دوافع لقياس رأ س املال الفكري : دوافع قياس رأ س املال الفكري : – 1 – 1

 يسامه قياس رأ س املال الفكري يف حتديد مكوانته ومن مث زايدة فعالية الرقابة عليه.  -

داريني هو العمل عىل الإدارة الفّعاةل للك أ صول املنشآ ة، هذا ما   - ن الهدف الرئييس ابلنس بة لالإ اإ

داريني يف قياس رأ س املال الفكري، ويرّبر املقوةل، ما مي كن قياسه ميكن يفرّس ادلافع الرئييس ابلنس بة لالإ

دارته.  اإ

يسامه رأ س املال الفكري يف حتقيق املزية التنافس ية للمنشآ ت الاقتصادية لك هذا جعل رضورة   -

 قياسه رضورة ملحة ابلنس بة لغالبية املنشآ ت الاقتصادية، خاصة اليت تعيش يف حميط تنافيس كبري.

ن قياس رأ س املال الفكري ل تعكس القمية ادلفرتية للمنشآ ة أ و صايف مركزها املايل قمي  - هتا احلقيقية، اإ

 يوحّض الفرق بني القمية ادلفرتية والسوقية للمنشآ ت الاقتصادية.

براز أ صولها اليت ل تظهر يف قامئة مركزها املايل.  -  يّدمع هدف املنشآ ة اخلاص بتعزيز قمية أ سهمها واإ

ذ صورة شامةل ودقيقة حول قمية تقّدم ال دبيات احملاسبية تقارير مالية ل متكن املستمثر من أ خ  -

عطاء صورة مس تقبلية  املنشآ ة، ذلا فاإن تقرير رأ س املال الفكري يمكّل التقرير املايل التقليدي ويسامه يف اإ

 للمنشآ ت الاقتصادية.

 يسامه قياس رأ س املال الفكري يف ختطيط ومتويل البحث والتطوير.  -

نشآ ة ومعرفة ال صول اليت تسامه يف خلق القمية يساعد قياس رأ س املال الفكري يف حتديد موارد امل   -

عادة التصنيع.  ومن مث تفادي اإ

 يساعد عىل تقوية قدرة املنشآ ة عىل حتقيق أ هدافها.  -

قناع الإدارة واملالكني   - نفاق عىل ال صول الفكرية، واإ ّن قياس رأ س املال الفكري يرّبر الاستامثر و الإ اإ

نفاق علهيا.  برضورة الإ

س املال الفكري يف فهم كيفية خلق القمية يف املنشآ ت الاقتصادية، خاصة ابلنس بة يساعد قياس رأ    -

داريني وأ حص  ب املشاريع واملستمثرين.الالإ
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ىل أ مهية قياس رأ س املال الفكري من   أ مهية قياس رأ س املال الفكري : – 2 – 1 ميكن الإشارة اإ

 خالل ال يت :

يساعد قياس رأ س املال الفكري عىل تربير الهوة بني القمية  من وهجة نظر خارجية : – 1 – 2 – 1

ادلفرتية والسوقية للمنشآ ت الاقتصادية كام يساعد عىل تقدمي املعلومات الرضورية والإضافية اليت تساعد عىل 

 البنوك وغريها من ال طراف اخلارجية املهمتة ابملنشآ ة. و فهم معلية خلق القمية للمستمثرين

دارته  ن وهجة نظر ال طراف ادلاخلية :م – 2 – 2 – 1 حتديد مكوانت رأ س املال الفكري بغرض اإ

عداد خمطط و الرقابة عليه وكذا اس تخدامه يف اختاذ القرارات وتوجيه و  أ عامل املنشآ ت الاقتصادية و اتاإ

 املشاريع الاستامثرية.

قدم الباحثون مبختلف توهجاهتم ال اكدميية واملهنية  ال شاكل املطورة لقياس رأ س املال الفكري :  - 2

ىل مقاييس القمية   السوقيةعديد املقاييس لقياس رأ س املال الفكري، واليت مت تصنيفها يف معلنا البحيث هذا اإ

ىل  ىل املؤرشات وكذا املقاييس اخملتلطة. القمية ادلفرتية،اإ  واملقاييس اليت تستند اإ

ىل القمية ادلفرتية :مقاييس القمية السو  – 1 – 2 جيازها من خال قية اإ  ل ال يت :واليت ميكن اإ

 تعمتد هذه الطريقة عىل املعادةل التالية : طريقة القمية السوقية مقابل القمية ادلفرتية : – 1 – 1 – 2

 القمية ادلفرتية –رأ س املال الفكري = القمية السوقية للمنشآ ة 

، كام أ ن Goodwillيف هذه احلاةل نالحظ بآ ن رأ س املال الفكري قميته تمتثل يف فارق الاقتناء أ ي 

ن حساب القمية السوقية للمنشآ ة يمت من خالل  القمية ادلفرتية للمنشآ ة تمتثل يف ال موال اخلاصة للمنشآ ة، اإ

اليت يتكون مهنا رأ س املال  متوسط القمية السوقية للسهم خالل مدى زمين معني مرضواب يف عدد ال سهم

 املصدر.

جاملية لرأ س املال الفكري كام أ هنا مل حتدد قمية لك مكّون  ما يعاب عىل هذه الطريقة هو تقدميها لقمية اإ

ىل أ هنا تساعد أ كرث املنشآ ت املدرجة يف البورصة وابلتايل ل ميكن تعمميها وتطبيقها عىل املنشآ ت  ضافة اإ هل، اإ

 غرية واملتوسطة.غري املدرجة خاصة الص

ىل الفرق بني القمية السوقية والقمية ادلفرتية لعينة من الرشاكت العاملية من خالل  وميكن الإشارة اإ

 اجلدول التايل :
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ىل القمية ادلف1-2جدول رمق )  رتية لعينة من الرشاكت العاملية ( : نس بة القمية السوقية اإ

املبيعات السوقية  الرشكة

 بليون دولر

السوقية بليون القمية 

 دولر

القمية ادلفرتية بليون 

 دولر

نس بة القمية السوقية 

ىل ادلفرتية  اإ

بيي  10,4 0,9 13,9 0,4 اإ

 12,4 6,5 80,7 10,9 أ ورالك

 7,9 41,4 327,4 25,3 مايكروسوفت

نتل  5,4 32,5 77,0 33,7 اإ

 1,5 2,2 3,3 4,6 بصلانكول ل

 1,5 20,6 30,5 184,6 جرنال موترز

 0,83 3,6 3,0 4, 14 يريجود 

دارة الالملموسات، ص  املصدر  .228: جنم عبود جنم، اإ

ىل  :  Tobin’s EQمقياس توبني  – 2 – 1 – 2 تعمتد هذه الطريقة عىل مؤرش القمية السوقية اإ

 تلكفة الإحالل كام يتضح من خالل ال يت :

ىل تلكفة الإحالل =  القمية السوقية اإ
القمية السوقية للمنشاة

تلكفة الاحالل لصول املنشاة
 

ذا اكن الناجت أ كرب من واحد فهذا مؤرش عىل حتقيق املنشآ ة ل رابح نتيجة استامثراهتا يف رأ س املال  اإ

 الفكري.

ما يعاب عىل هذه الطريقة أ هنا تقدم قياسا للعائد عىل ال صول الفكرية لكهنا ل تقدم أ يضا قياسا 

 ملال الفكري.واحضا ومنفصال للك أ صل من أ صول رأ س ا

قام فريق حبيث يف جامعة الشامل الغريب  : CINطريقة حساب القمية غري امللموسة  – 3 – 1 – 2

بتقدمي مقياس لقياس ال صول غري امللموسة أ طلق عليه  North Western Universityيف أ مرياك 

طار اس تخدام مقاييس القمية Calculated intangible value (CIN)ار صاخت ىل القمية ، يف اإ السوقية اإ

بآ ن قمية ال صول غري امللموسة تمتثل يف مس توى ال داء  CINيرى مبتكرو  ادلفرتية للمنشآ ت الاقتصادية،

 الزائد عن متوسط أ داء املنافسني واذلين دلهيم أ صول مشاهبة ملا دلى املنظمة.
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 CIN :(1)وفامي ييل كيفية حساب القمية غري امللموسة وفق طريقة 

 متوسط ال رابح ملدة ثالث س نوات قبل الرضيبة.حساب  -

 عامتد عىل قامئة املركز املايل .حساب متوسط ال صول امللموسة يف الثالث س نوات ال خرية ابل -

:حساب معدل العائد عىل ال صول واذلي ميثل  -
ال رابح

ال صول
 

 احلصول عىل معدل العائد عىل ال صول لنفس الرشاكت املامثةل. -

العائد الزائد أ و الناقص جيب رضب متوسط العائد عىل ال صول يف املنشآ ت املامثةل يف متوسط حلساب  -

ال صول امللموسة لنفس املنشآ ة، وهذا يوحض أ رابح املنشآ ة املامثةل من اليت متاثل نفس متوسط جحم أ صول 

 الرشكة.

هبا يف اخلطوة ال وىل والفارق طرح النتيجة السابقة من ال رابح أ و متوسط أ رابح املنشآ ة اليت مث حسا -

 يوحض أ رابح املنشآ ة من أ صولها غري امللموسة مقارنة ابملنشآ ت املامثةل.

حدى رشاكت  Merckl and Coولتوضيح هذه الطريقة، قّدم ستيوارت مثال عن رشكة  مقارنة ابإ

 ميكن توضيح هذا املثال من خالل ال يت : ال دوية و

 بليون دولر مبا فهيا الرضائب. 3,693قّدر بـ  Mercklأ رابح الثالث س نوات يف رشكة  -

 بليون دولر. 12,953متوسط ال صول امللموسة خالل الثالث س نوات هو  -

 .= (3,93 ÷ 12,953) % = 29%معّدل العائد عىل ال صول  -

 .= 10%معّدل العائد عىل ال صول لقطاع ال دوية  -

 x 0.1 Merckl 12,953 = 1,2953 متوسط أ صول رشكة xمتوسط العائد عىل ال صول لقطاع ال دوية -

وهو يعرّب عن جحم ال رابح اليت تكس هبا رشكة ال دوية واليت لها نفس متوسط جحم أ صول  ،بليون دولر 

 .Mercklرشكة 

 –اليت مت حساهبا يف اخلطوة ال وىل  Merckl= ال رابح اخلاصة برشكة  Mercklالعائد الزائد يف رشكة 

 بق.الناجت السا

أ كرب من  Mercklبليون دولر تقريبا، هذا ا يوحض بآ ن أ رابح رشكة  3,6940 – 1,2953 = 2,39

 متوسط ال رابح يف قطاع ال دوية.

                                                           
 .441، ص 440س يد محمد جاد الرب، مرجع س بق ذكره، ص (1)
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نقوم حبساب قمية الرضيبة عىل ال رابح الزائدة، مع  Mercklحلساب ال رابح الصافية لرشكة 

 عىل ال رابح الزائدة يه :ومنه قمية الرضيبة  31%الإشارة ابن متوسط الرضيبة يساوي 

0,7409 = 2,39 x %31  بليون دولر، بعد ذكل يمت طرح الرضيبة من ال رابح لنحصل عىل ال رابح

 اخلالية من الرضائب اكل يت : Mercklالزائدة لرشكة 

بليون دولر يف  1,65بليون دولر أ ي أ ن العائد عىل ال صول غري امللموسة هو  2,39 – 0,7405 = 1,65

 .Mercklة رشك

عىل القمية احلالية لل صول غري امللموسة  فنتحصلب القمية احلالية لهذا العائد بعد لك هذا يمت حسا

 .Mercklلرشكة 

ضافة ابلنس بة لطرق قياس رأ س املال الفكري فامي خيص مرونة اس تخدامه ابلنس بة  قّدم هذا المنوذج اإ

ل أ ن عديد  جياد رشاكت شبهية للمشاريع غري املدرجة يف البورصة، اإ الانتقادات وهجت هل خاصة فامي خيص اإ

ىل عدم قدرته عىل حتديد قمية ال صول الفكرية منفصةل. ضافة اإ  أ ي مماثةل ميكن الاعامتد علهيا، اإ

ىل  قادات اليت وهجت خملتلف هذه الطرقيف ظل لك هذا وأ مام الانت ىل القمية السوقية اإ اليت تستند اإ

ىل املؤرشات. ،ادلفرتية ىل ابتاكر طرق أ خرى تستند اإ  اجته عديد الباحثون اإ

ىل مؤرشات : – 2 – 2  ىل مؤرشات يف  املقاييس اليت تستند اإ تنحرص أ برز املقاييس اليت تستند اإ

 مس تكشف ساكنداي. مقياسني رئيس يني هام : مقياس بطاقة ادلرجات املتوازنة و

بتطوير مقياس بطاقة  Kaplanو  Nortonقام  بطاقة ادلرجات املتوازنة : – 1 – 2 – 2 

ن الهدف من هذا املقياس هو معرفة وترمجة الرؤية الإسرتاتيجية للمنشآ ة من خالل تقيمي  ادلرجات املتوازنة، اإ

ىل عدد من املؤرشات.  ال نشطة اليت تسامه يف توليد القمية يف املنشآ ة من خالل الاستناد اإ

ىل نظام من املؤرشات يركز هذا املقياس عىل ال هداف  الإسرتاتيجية للمنشآ ة من خالل الاستناد اإ

 اليت ترتبط هبا وتراقب تطورها من خالل بعد مايل وثالثة أ بعاد غري ملموسة ويه :

يتضمن هذا البعد الإجابة عىل السؤال الرئييس التايل : كيف ميكن خلق قمية  البعد املايل : -

رشات أ مهها : التدفق النقدي، المنو يف ال رابح، العائد عىل رأ س للمسامهني، ويتضمن هذا البعد عدة مؤ

ىل املنشآ ة أ ي  ن هذا البعد هيمت بنظرة املسامهني اإ املال املوظف نتيجة تغيري يف الس ياسة الاستامثرية مثال، اإ

 املردودية املنتظرة. يف أ بعادها املالية و

للمنشآ ة أ ي تناول املؤرشات اليت لها عالقة هيمت هذا البعد بتناول نظرة العمالء  بعد العمالء : -

ىل معايري  ابلعمالء، اكحلصة السوقية للمنشآ ة، رضا الزبون، معدل الولء الزبوين، جودة املنتج نس بة اإ
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الصناعة، حياول هذا البعد أ يضا الإجابة عىل ال س ئةل اليت تتبادر يف ذهن الزابئن واليت تتلخص يف 

 ئن من املنشآ ة.الاحتياجات اليت يطلهبا الزاب

يرتكز هذا البعد عىل تناول العمليات ادلاخلية للمنشآ ة واليت تسامه يف  بعد العمليات ادلاخلية : -

خلق القمية من خالل خمتلف ال نشطة ادلاخلية اليت تساعد عىل تقدمي منتج أ و خدمة ذات نوعية، تعترب 

، أ ي قدرة املنشآ ة عىل تقدمي أ داء وحتقيق جودة العمليات ادلاخلية مؤرشا عىل النجاح املايل املس تقبيل

 مردودية يف املس تقبل.

هيمت هذا البعد ابملؤرشات اليت تركّز عىل مدى اهامتم املنشآ ة بآ فرادها من خالل  بعد التعمل والمنو : -

ة معلية التدريب والتعلمي املس متر اذلي من شآ نه أ ن يسامه يف بلورة مورد برشي يتحمك يف التقنيات احلديث

ويسامه يف تطوير املنشآ ة وخلق القمية، يعرب عىل هذا البعد من خالل عديد املؤرشات مثل : رضا املوظفني، 

 النس بة املئوية للمبيعات الناجتة عن املنتجات اجلديدة، الاستامثر يف البحث والتطوير وغريها.

ضافية من خال ل التدريب وتعلمي فريق حياول هذا البعد الإجابة عىل التساؤل عن كيفية خلق قمية اإ

 معل املنشآ ة.

سرتاتيجية للتطوير كام أ نه  يعترب مقياس ادلرجات املتوازنة همام خاصة ابلنس بة للمنشآ ت اليت لها اإ

يتسم ابلشمول، حيث يآ خذ يف اعتباره مجموعة كبرية من املؤرشات لك مهنا يعرب عن بعد معنّي يسامه يف 

ل أ ن ما يعاب عىل هذا املقياس هو خلق القمية داخل املنشآ ة ويساعد عىل  حتقيق الرؤية الإسرتاتيجية لها، اإ

جياد خوارزمية رايضية تنسق بني خمتلف املؤرشات وتساعد عىل اختاذ القرارات.  صعوبة اإ

تعترب رشكة ساكنداي السويدية للخدمات املالية  مقياس مس تكشف ساكنداي : – 2 – 3 – 2 

 والتآ مينية الرشكة الرائدة والس باقة يف نرش تقارير حول أ صولها الفكرية.

دارة أ صولها الفكرية هو  ّن Leif Edvinssonقامت رشكة ساكنداي بتعيني أ ول مدير يعىن ابإ ، اإ

أ ن القوامئ املالية التقليدية  الفكري خاصة والهدف من وراء لك هذا هو حماوةل تقدمي تقرير حول رأ س مالها 

ضافة حول القدرات  ماكهنا أ ن تقدم اإ تقدم معلومات اترخيية، يف حني أ ن املعلومات حول رأ س ملال الفكري ابإ

ىل حماولهتا تعظمي  املالية واملس تقبلية للمنشآ ة، كام أ ن الهدف من وراء تعييهنا ملدير ل صولها الفكرية يعود اإ

 الإدارة اجلّيدة لهذه ال صول. ية وكذا قمية منشآ هتا من خاللفكر أ صولها ال

لكلت اجهتادات رشكة ساكنداي بتطوير مقياس لل صول الفكرية يسمى مس تكشف ساكنداي، يساعد 

مس تكشف ساكنداي عىل تتبع أ داء املنشآ ة وكذا قدرهتا عىل حتقيق أ هدافها، يعمل مس تكشف ساكنداي عىل 
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دارة ال صول الفكرية وكذا الاهامتم خبمسة أ بعاد فهم معلية خلق القمية داخ ل املنشاة من خالل الاهامتم ابإ

 رئيس ية يه :

ىل تركزي رأ س املال الفكري لتقدمي اجلانب املايل التارخيي. الاهامتم برأ س املال املايل : -  واذلي أ ضيف اإ

ن يعترب العنرص البرشي قلب املنشاة  الرتكزي والاهامتم ابلعنرص البرشي : - وعنرص همم يف خلق القمية، اإ

ىل رضا زبوين ويسامه يف تطوير رمق أ عامل ونتاجئ املنشاة. ماكنه أ ن يقود اإ  رضا ال فراد ابإ

يعترب البحث والتطوير همام يف ضامن المنو الطويل املدى للمنشآ ة وكذا  الرتكزي عىل التجديد والتطوير : -

 التمنية املس تدامة لها.

ن معلية التجديد والتط وير جتيب عىل التساؤل حول كيفية تطوير املعارف الرضورية للمنشاة الالزمة اإ

 لتحقيق احتياجات زابئن املنشآ ة.

 الرتكزي عىل الزبون. -

 )العمليات ادلاخلية للمنشآ ة(. الاهامتم برأ س مال العمليات -

ن   ( يوحض ال بعاد امخلسة ملس تكشف ساكنداي.3-2الشلك رمق )اإ

 مس تكشف ساكنداي :(3-2شلك رمق )

 

 املايض    الاهامتم ابلعنرص املايل

 احلارض  الاهامتم ابلزبون  الاهامتم   الاهامتم   

   ابلعنرص البرشي  ابلعمليات  

 املس تقبل    الاهامتم ابلتجديد والتطوير    

 احمليط العمليايت                    

 

Source : Comité européen de normalisation, guide européen de bonne pratique de 

gestion des connaissances, Bruxelles, 2004, p 16, www.knowledgeboard.com. 

ن لك جانب صيغت حوهل عديد  ،قّدم الشلك السابق اجلوانب الرئيس ية ملس تكشف ساكنداي اإ

 ت الرئيس ية للك جانب من خالل ال يت :املؤرشات، س نحاول أ ن نقّدم املؤرشا

   
  

ري
فك

 ال
ال

 امل
س

رأ 
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 (1)ميكن ذكر أ مهها : املؤرشات املس تخدمة للتعبري عن البعد املايل : -

 .)$( املصاريف اللكية للمنشآ ة 

 .)$( يرادات جاميل الإ  اإ

  جاميل ال صول يالإ  .(%)رادات/ اإ

 .)$( يرادات ابلنس بة للموظف الواحد  الإ

  يرادات جاميل الإ يرادات من الزابئن اجلدد/ اإ  .(%)الإ

 .)$( ال رابح الناجتة عن العمليات التشغيلية 

 .)$( يرادات الناجتة عن املرشوعات اجلديدة  الإ

 .املؤرشات املس تخدمة للتعبري عن بعد العمليات 

 ( عدد احلواسيب الشخصية ابلنس بة لعدد املوظفني≠.) 

 ( زمن املعاجلة≠.) 

  تكنولوجيا املعلومات ابلنس بة للك موظف )$(.مصاريف 

  يراداملصاريف الإ  (.%جاملية )ت الإ ادارية / الإ

 .طاقة وأ داء تكنولوجيا املعلومات ابلنس بة للك موظف 

 .التغرّي يف خمزون تكنولوجيا املعلومات 

 : أ مه مؤرشاته يه  البعد اخلاص ابلتجديد والتطوير : -

  مؤرش رضا املوظف(%). 

  تطوير الاكتشافات ابلنس بة للك موظف )$(.مصاريف 

 .)$( مصاريف التدريب ابلنس بة للك موظف 

 ( عدد الساعات اخملصصة للتدريب والتطوير≠.) 

  مصاريف البحث والتطوير / املصاريف الإدارية(%). 
                                                           

 . 68ص 67ولء محمد عدانن التقي، مرجع س بق ذكره، ص (1)
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  جاميل املوارد  .(%)موارد البحث والتطوير / اإ

  مصاريف التدريب / املصاريف الإدارية(%). 

 (.≠ر براءات الاخرتاع )متوسط مع 

 البعد املتعلق ابملوارد البرشية: مؤرشات -

  عدد املوظفني(≠.) 

  عدد املدراء(≠.) 

  املدراء اذلين حيملون شهادات عليا(%). 

  معّدل ادلوران الس نوي لفريق العمل(%). 

  متوسط خدمة املوظف يف الرشكة(≠.) 

  مؤرش القدرة عىل القيادة والتحفزي(%). 

  متوسط أ عامر املوظفني(≠.) 

  عدد املوظفني الإانث(≠.) 

  عدد املدراء الإانث(≠.) 

 : مؤرشات البعد املتعلق برأ س املال الزبوين يه  -

 احلصة السوقية(%). 

  عدد العمالء(≠.) 

  عدد العمالء اذلين خرسانمه / عدد العمالء اذلين كسبنامه(%). 

  متوسط الفرتة بني اتصال العميل واس تالمه للمنتج أ و اخلدمة(≠.) 

  املبيعات الس نوية ابلنس بة للزبون الواحد.)$( 

  مؤرش رضا العميل(%). 

  عدد ال ايم املس تغرقة لزايرة الزابئن(≠.) 
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  عدد زايرات العمالء للرشكة(≠.) 

املبالغ النقدية  $، (لقياس نس يبا )متثل النس بة املئوية %، (قياس مكي )متثل ال عداد ≠حيث أ ن 

 .(قياس نقدي)

ميكن الإشارة ابن مس تكشف ساكنداي قدم أ بعاد جديدة لقياس رأ س املال الفكري من خالل اعامتده 

ماكهنا أ ن تعرب عن الفجوة بني  عىل مؤرشات للك بعد يسامه يف خلق القمية للمنشآ ة، كام انه قدم مؤرشات ابإ

ل أ ن هذا املقياس وهجت هل عديد الانتقادات أ مهها هو عدم وجود ارتباط القمية ادلفرتية والسوقية لل  منشاة، اإ

ىل  ضافة اإ ىل عدم تقدميه لقمية مالية لرأ س املال الفكري، اإ ضافة اإ بني اجلوانب وال بعاد امخلسة السالفة اذلكر، اإ

جياد خوارزمية جتمع بني اجلوانب امخلسة لرأ س املال الفكري.  صعوبة اإ

ىليف ظل الاجهت ما  ادات السابقة اليت سعت اإ أ ن تقدم مقاييس لرأ س املال الفكري واليت اكنت اإ

ىل مؤرشات ظهرت مقاييس أ خرى تسمى ابملقاييس اخملتلطة.  مالية أ و تستند اإ

 : الطرق اخملتلطة–3– 2 

شاكلية قياس رأ س الفكري، وقد برزت طريقتني هام : طريقة   BMبرزت الطرق اخملتلطة حلل اإ

ىل طريقة AFو ضافة اإ  .Thesaurus، اإ

قبل القيام بعملية القياس  : AF Alan Fustecو  BM Bernard Maroisطريقة  - 1 -3 - 2 

 واملمتثةل يف ال صول ،ال صول الفكرية أ ول جودة و نوعيةاملايل لل صول الفكرية تقوم هذه الطريقة عىل تنقيط 

ّن هذا التنقيط ، AFو BMوفق تقس مي  الفكرية عداد اإ رضوري حلساب القمية املالية لل صول الفكرية وكذا اإ

 لوحة قيادة لإدارة هذه ال صول.

 : AFو  BMل الفكرية وفق طريقة و القياس الغري املايل لل ص – 1 – 1 – 3 – 2

 : AFو BMمبادئ تنقيط ال صول الفكرية وفق طريقة  – 1 – 1 – 1 – 3 – 2

 تصنيف ال صول الغري مادية : – 1 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2

ينطلق حتديد تصنيف ال صول الفكرية من توضيح كيفية خلق القمية يف املنشآ ت الاقتصادية، حيث 

أ ن رأ س املال الزبوين ميثل مورد التدفق النقدي، ويمت خلق القمية يف املؤسسة من خالل الزابئن اذلين يمت 

ما يسمى أ صول الاس تقطاب، وتمت العملية بتبادل املنتجات اس تقطاهبم من خالل ال صول اجملمعة للنقد أ و 

 ( يوحض ذكل.4-2واخلدمات مقابل النقد والشلك رمق ) 
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 املوردة للنقد  و ةيوحض ال صول اجملمع :(4-2شلك رمق )ال 

 

 منتجات    رأ س املال البرشي       

 نتيجة    أ صول مادية      

 الزابئن        نظام معلومات       

 رمق أ عامل   الرشاكة ،براءات اخرتاع      

 عباءأ      رأ س مال حميطي      

 منبع النقد        أ صول مجمعة للنقد        

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, Op cit, p 43. 

ىل أ صول مجمعة وموردة للنقد يعترب همام يف معلية التنقيط والقياس املايل  ّن تصنيف ال صول الفكرية اإ اإ

ماكنية ابيق لبروز ضعف يف أ صل من ال صول اجملمعة للنقد يسمح لها، حيث  لمؤسسة من معرفة مدى اإ

 ين.ال صول يف تعويض هذا الضعف، كعجز يف رأ س املال البرشي يعوضه رأ س مال املورد

ختتلف أ مهية  حساب وزن لك أ صل من ال صول اجملمعة للنقد :– 2 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2

ىل أ خر، مكثال متثل العالمة التجارية   Coca-Colaمن قمية رشكة  70%لك أ صل فكري من قطاع اإ

ن حساب أ وزان ال صول الفكرية يتطلب ال خذ بتلكفة Général Electrique(1)فقط من قمية  14%و ، اإ

ساوي تلكفته الاستبدالية عىل مجموع التلكفة ي  وزن ال صلاستبدالها ك ساس حلساب أ وزاهنا، أ ي 

ل القرارات اجليدة تكون أ مهية  الاستبدالية للك ال صول اجملمعة للنقد، يف احلاةل املثالية أ ين يتخذ املسري اإ

 والفكرية متناس بة جيدا مع تلكفة استبدالها.ال صول املادية 

ينص هذا املبدأ  عىل أ ن ال صول  :اخلصائص اخلاصة للك أ صل  – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2

ل اخلصائص اليت  ل مبمزياهتا اذلاتية، أ ي أ ن تنقيط رأ س املال الزبوين مثال يآ خذ يف احلس بان اإ الفكرية ل تقمّي اإ

لغاء لك اخلصائص اليت تقو تس متد من رأ س املال الزبوين و   هبا املؤسسة لس تقطاب الزابئن. ميمت اإ

نقيط بآ نه منوذج يعّرف الت  التفكيك املتكّرر لل صول الفكرية : – 4 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2

ىل عنارص بس يطة، لكام اكنت طريقة التفكيك اس تدليل تقرييب،  ترتكز حصته عىل حتليل موضوع معنّي اإ

                                                           
(1)Bernard Marois, Alan Fustec, op.cit, p 44. 
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ن حصة هذه املالمئة ترتكز عىل عاملني همّمني، حتديد العوامل 1)(اكن النس يج مقبولاملتكّرر مالمئة لكام  ، اإ

 الرئيس ية اليت تشلك موضوع التنقيط وكذا تفكيكه وحتليهل ملس توى دقيق يسمح بتقيمي موثوق.

ن الفهم اجلّيد لهذا املبدأ  يلخصه الشلك رمق ) ( واذلي يوحّض كيفية حتليل وتفكيك رأ س املال 6-2اإ

 البرشي لعنارص دقيقة.

ىل عديد  الثنايئ معيار مؤرش : – 5 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2 ّن تنقيط لك أ صل يستند اإ اإ

 املعايري، كام أ ن لك معيار يعمتد عل مؤرشات، حيث ميثل املؤرش طريقة للقياس.

 تنقيط معيار الإماكنيات امجلاعية لرأ س املال البرشي يتطلب توليفة بني اخلربة والقيادة.

لهيا املقمي يف تنقيط هذا املعيار كام يوحضه الشلك رمق )مت   (.5-2ثل اخلربة و القيادة مؤرشات يستند اإ

 ( : توليفة معيار الإماكنيات امجلاعية5-2رمق ) الشلك

 اخلربة          

 قوية  خبري  كفاءة عالية    

     

 متوسطة         عامل   مدير

 

 ضعيفة  قوية        دةالقيا     

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, op cit, p 48. 

ماكنيات جامعية ضعيفة لرأ س املال البرشي، كعدم  ىل اإ ّن تقس مي يسء للخرباء والقياديني يفيض اإ اإ

عالم ال يل مثال.  وجود خرباء لالإ

 :2)(يوجد مخسة أ نواع من املؤرشات 

 املؤرشات الثنائية )نعم، ل، حارض، غائب(. -

، هل يه قوية أ و 25%املؤرشات الرمقية واليت تس تدعي حتكمي خبري مكثال : )نس بة منو السوق تقدر بـ  -

 متوسطة أ و ضعيفة ابلنس بة للقطاع(.

 واليت حدودها معروفة مثل : متوسط معر املوظفني. املؤطرةاملؤرشات الرمقية  -

 ي قام ابلس تجواب(.نتاجئ التحقيق والاس تبيان )النقطة توضع من قبل الفريق اذل -

                                                           
(1 )Bernard Marois, Alan Fustec, op.cit, p 45. 
(2) )Bernard Marois, Alan Fustec, op.cit, p 48-49. 
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 التقديرات الوصفية املقدمة من قبل خشص مس تجوب )الإجابة عىل مقابةل(. -

من س نة ل خرى  متغرية يبقى أ ن نشري بآ ن املؤرشات املس تعمةل متغرية من مؤسسة ل خرى كام أ هّنا

 ابلنس بة لنفس املؤسسة.

دماج  سمل التنقيط ومعاين القمي املتحصل علهيا : – 6  - 1 – 1 – 1 – 3 – 2 قبل القيام بعملية اإ

 ( يوحض ذكل :2-2التقياميت للك ال صول، سمل التنقيط موحد ورضوري وهمم واجلدول رمق ) 

 ( : سمل التنقيط ومعاين القمي 2-2جدول رمق )

 املس توى 20النقطة عىل  10النقطة عىل 

8 + 16 + A 

6 + 12 + B 

4 + 8 + C 

2 + 4 + D 

0 + 0 + E 

 F سليب سليب

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, op, cit, p 50. 

ن وجود فارق كبري بني تنقيط  أ سس ترمجة وفهم التنقيط – 7 – 1 – 1 – 1 – 3 – 2 : اإ

 ال صول املوردة للنقد وال صول اجملمعة للنقد ينئب حبدوث صعوابت للمؤسسة.

 :(1)هناك قاعدتني رئيس يتني لفهم هذا املبدأ  

يف احلاةل املثالية جيب أ ن تكون ال صول اجملمعة للنقد منقطة أ حسن من ال صول املوردة للنقد، يف هذه  -

احلاةل ال صول اجملمعة للنقد متتكل القدرة لرضا الزابئن احلاليني وكذا اس تقطاب زابئن يف املس تقبل، لكن ل 

فارق كبري، ل ن رأ س املال الزبوين ضعيف، ل ميكن اس تدراكه وكذا خطر صعوبة جتميع جيب أ ن يكون ال

 رأ س مال برشي حول هذه املؤسسة.

عىل العكس أ صول مجمّعة للنقد لها تنقيط أ ضعف من ال صول املوردة للنقد يف هذه احلال هناك احامتل  -

 تدين يف رأ س املال الزبوين.

ال الفكري احلايل ميثل رأ س املال البرشي التارخيي أ و املايض، ميكن أ ن نشري أ يضا بآ ن رأ س امل

وكنتيجة لهذا جيب أ ن يكون رأ س املال البرشي يف حاةل جيدة ل نه يشلك القدرة عىل تطوير ابيق ال صول و 

 العكس حصيح.

                                                           
(1)Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 51. 



 املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية رأ سعن  الإفصاحالفصل الثاين: دور القياس و 

 

114 

 

ماكنيات اخلرباء ميكهنا أ ن  يف حاةل كون رأ س املال البرشي جيّد ونقطة تس يري املعرفة ضعيفة، اإ

ماكنه أ ن يضع املؤسسة يف أ وقات ضعف يف حاةل ذهاب  نتاهجا، لكن هذا ابإ تعّوض غياب تس يري املعرفة واإ

 .هؤلء اخلرباء ل ن لك املعارف يف حوزهتم

( أ مه العنارص 6-2يوحض الشلك رمق )  كيفية تنقيط رأ س املال البرشي : – 2 – 1 – 1 – 3 – 2

 تس تدعي تنقيطها.اليت تعرّب عن رأ س املال البرشي و اليت 

 ( : ش بكة رأ س املال البرشي6-2الشلك رمق )

 

 اخلربة  القيادة    

 احتياط    الإماكنيات     

 العمر  احليوية        

 احلجم     النوعية امجلاعية   رأ س املال      

   البرشي       

 التعاون     النوعية الفردية    

 مناخ العمل  احلركية        

 الولء      

 ال داء     

 الكفاءة  السلوك املايل    

 التحفزي      

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, op, cit, p 54. 

يري اليت تكون يف املس توى يمت تنقيط لك معيار حبساب معّدل النقاط املتحّصل علهيا من املعا

 ( كيفية حساب مؤرشات خمتلف املعايري وتنقيط نوعية رأ س املال البرشي.3-2 ) يوحض اجلدول رمقال دىن، 
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 وعية الفردية لرأ س املال البرشي(: تنقيط مؤرشات املعايري املرتبطة ابلن 3 -2جدول رمق ) 

 

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, op, cit, p 55. 

ىل  ن الانتقال من القمية اإ   :( يوحض ذكل7-2النقط يمت ابلعامتد عىل نظام رمقي للمعايرة والشلك رمق )اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة القمية املؤرشات املعيار

جاميل املدراءمغادرة  –A الولء  يف بداية الس نة  املدراء/اإ

B–  جاميل املسريينمغادرة  يف بداية الس نة املسريين/اإ

C– جاميل اخلرباء يف بداية الس نة  مغادرة اخلرباء/اإ

D–  جاميل ابيق العامل يف بدايةامللعامغادرة ابيق  الس نة /اإ

 

 = (D + C2 + B3 + A4)/10الولء 

%12 

%21 

%18 

%23 

 خسارة العامل %17

 = 83%الولء 

 

 

 

13 

 متوسط املس توى ادلرايس للمسريين واملدراء واخلرباء  الكفاءة

 متوسط املس توى ادلرايس للبقية

 متوسط ال قدمية يف الوظيفة

جاميل الكتةل    الاجريةموازنة التكوين/اإ

 نقطة املعيار

Bac +2 

Bac 

3,5 

4% 

10 

1 

3 

13 

12 

 الغياب التحفزي

 معلية التس يري تسهل احلصول عل جتاوز ساعات العمل

 نظام التحفزي )متغري ومنح (تقيمي 

 نقطة املعيار

%7 

 صعب

 متوسط

7 

7 

8 

10 

السلوك 

 العميل

 حتقيق حول رضا الزابئن

 مؤرش قياس اجامتعي حول هذا املعيار

 نقطة املعيار

 قريب من اجليد

 حصيح

13 

11 

10 



 املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية رأ سعن  الإفصاحالفصل الثاين: دور القياس و 

 

116 

 

 ( : نظام تنقيط ولء العامل7-2رمق ) الشلك

 /20النقطة           

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

           10  20  30  40   50  60   70   80   90 

Source : Alan Fustec, Bernard Marois, op, cit, p 55. 

ن الولء املثايل للموظفني ليس   ، جيب أ ن يتجدد رأ س املال البرشي.100%اإ

عند الانهتاء من التنقيط عىل املسري الوقوف عىل نقاط ضعف رأ س املال البرشي كام عليه وضع 

 س :خمطط معيل لتدارك النقائص واحرتام ال ولوية يف معلية القيا

 خسارة يف القيادة. -

 عدد الاحتياط غري اكيف. -

 جحم الفريق مت تنقيطه بشلك ضعيف )عدد كبري من الفرق مت احلمك عىل صغر جحمها(. -

 جو التحفزي خادع. -

ل أ ن رأ س املال البرشي يظهر  كام ميكن أ ن نشري أ نه يف حاةل تنقيط رأ س املال الزبوين بشلك جيد اإ

ميكن أ ن تواجه خماطر عىل املدى الطويل مما سيس تدعي وضع مرشوع لتمنية املوارد ضعفا فاإن املؤسسة 

 البرشية.

 : AFو  BMالقياس املايل لل صول الفكرية حسب طريقة  – 2 – 1 – 3 – 2

للقياس املايل لل صول الفكرية، تمتثل الطريقة ال وىل يف حساب القمية  طريقتني AFو BMقدم 

 ا الطريقة الثانية فتستند عىل مدخل املردودية.الاستبدالية للك أ صل، أ مّ 

 BMمبادئ القياس والتقيمي املايل لل صول الفكرية حسب طريقة  – 1 – 2 – 1 – 3 – 2

 ميكن الإشارة للك هذا من خالل ال يت : :AFو
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 تقومي ال صول املوجودة : – 1 – 1 – 2 – 1 – 3 – 2

ينص هذا املبدأ  عىل تقدير ال صول املادية والفكرية املوجودة وليس ال صول املس تقبلية، يكون هذا 

 املتوسطة.و همام ابلنس بة للمؤسسات الناش ئة والصغرية 

ىل أ صول موردة ومجمّعة للنقد : – 2 – 1 – 2 – 1 – 3 – 2  تصنيف ال صول الفكرية اإ

 طريقة تنقيط ال صول الفكرية.هذا املبدأ  س بق وتناولناه عند تناول 

 فكرية وال داء الاقتصادي للمؤسسة :العالقة بني تنقيط ال صول ال – 3 – 1 – 2 – 1 – 3 – 2

ل جل تنقيط ال صول الفكرية لعينة من املؤسسات، قاما ابملوازاة مع  AFو BMهممة قام هبا  يف ظل

 هذا بتقيمي ال داء الاقتصادي لهذه املؤسسات.

ىل وجود ارتباط قوي  20توصال الباحثان من دراس هتام لعينة حمدودة مشلت  بني  0,85مؤسسة اإ

 .(1)مردوديهتا الاقتصادية مس توى تنقيط ال صول الفكرية و

ذا مت ت  ة فهذا يعين أ هنا متتكل مردودي Aرأ س املال الفكري للمؤسسة ما بـ  صنيفيعين لك هذا أ نه اإ

ذا اكن التصنيف  ماا، أ  عالية أ و جّد عالية مضن قطاعه فاإن معّدل املردودية يكون جيدا أ و قريب من  Bاإ

 اجلّيد مضن قطاعها.

نه ميكن توقع حتّسن مع  ذا اكنت املؤسسة متتكل أ صول فكرية جيّدة وأ صولها أ قل من اجلّيد فاإ أ ما اإ

فكرية أ قل من ال هامس توى جيّد من الثقة عىل العكس يف حاةل امتالك املؤسسة ملردودية جيّدة مع أ صول 

نذار جّدي ابلنس بة للمؤسسة. ىل اإ نه يفيض اإ  اجلّيد فاإ

 : AFو BMكيفية القياس املايل لل صول الفكرية وفق طريقة  – 2 – 2 – 1 – 3 – 2

ّن الهدف من القياس املايل لل صول الفكرية وفق طريقة  هو حتديد قمية للمنشآ ت  AFو BMاإ

)فارق الاقتناء بني القمية السوقية  Goodwillبآ ن الشهرة املوجبة  AF(2)و BMالاقتصادية، حيث يشري 

وادلفرتية للمنشآ ة( يه نتيجة لقمية ال صول الفكرية اليت ل تظهر يف قامئة املركز املايل للمنشآ ة، أ ّما الشهرة 

ل اخلاصة فهيي أ يضا نتيجة لتدين قمية ال صول الفكرية ويشري الاكتبان بآ ن قمية ال موا Badwillالسالبة 

: قمية ال موال اخلاصة للمؤسسة = قمية مردودية رأ س املال  3)(للمؤسسة تتحدد من خالل العالقة التالية

الزبوين )ال صل املوّرد للنقد( + قمية ال صول الصافية املعّدةل = قمية مردودية ال صول الفكرية اجملمعة للنقد + 

 قمية ال صول الصافية املعّدةل.

                                                           
(1)Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 75. 
(2) Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 78. 
(3 )Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 78. 
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جيب القيام بعديد التقياميت أ مهها حساب القمية الاستبدالية ل صول املؤسسة حلساب لك هذا 

ىل حساب قمية مردودية ال صول الفكرية. ضافة اإ  اإ

 كيفية حساب القمية الاستبدالية لل صول الفكرية :  – 1 – 2 – 2 – 1 – 3 – 2

الفكرية ولتحقيق لك هذا يتطلب هذا القيام بتقدير قمية خلق أ و القمية الاستبدالية خملتلف ال صول 

 : (1)يكفي طرح التساؤل الرئييس التايل

 مك يلكف أ و س يلكف لك هذا :

 اس تقطاب الزابئن احلاليني ؛ -

 توظيف ال جراء ؛ -

جراءات س ياسة اجلود وال من ؟ -  وضع التنظمي، اإ

 تشكيل وتكوين رأ س مال املعرفة ؛ -

 تصممي العالمة التجارية ؛ -

 اكء )رشاكة(.اس تقطاب موردين ورش -

عطاء أ ول قمية قاعدية للمؤسسة : قمية املؤسسة = ال صول  تعترب هذه التقديرات جّد هامة يف اإ

 .الفكرية ميها املعّدةل + قمية خلق ال صولي الصافية املعاد تق 

ىل  ّن تقومي املؤسسات غالبا ما يكون مرتبط بنتاجئ حساابت أ خرى مثل الطرق اليت تستند اإ اإ

املردودية، هذا ما يثبت بآ ن عديد املؤسسات ل تقّوم املكوانت املادية والغري مادية بتلكفهتا، ما يقودان 

 .AFو BMابلرضورة لتناول كيفية حساب مردودية ال صول الفكرية وفق طريقة 

 : AFو BMحساب قمية مردودية ال صول الفكرية وفق طريقة  – 2 – 2 – 2 – 1 – 3 – 2

صل مورد للنقد وكذا حساب قمية ك  تمت طريقة احلساب بتقدير قمية مردودية رأ س املال الزبوين 

 .حداال صول اجملّمعة للتدفق النقدي عىل 

 كيفية حساب قمية مردودية رأ س املال الزبوين :-

ىل رضورة طرح التساؤل الرئييس التايل AFو BMلتحديد قمية مردودية رأ س املال الزبوين يشري    :اإ

مك س يودل رأ س املال الزبوين احلايل مردودية يف املس تقبل ؟ ما يه القمية اليت ميكن احلصول علهيا من رأ س 

 املال لزبوين احلايل يف املس تقبل ؟

                                                           
(1) Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 76. 
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ردودية رأ س املال الزبوين ابلعامتد عىل عنرصين، مضن عديد القطاعات ميكن حساب قمية م

ن رأ س املال الزبوين  ذا اكن الولء الزبوين قّوي جدا فاإ املردودية املالية ومعدل الولء الزبوين، حيث أ نّه اإ

ذا اكن الولء الزبوين أ قل  نتاج القمية احلالية، أ ّما اإ ىل أ خرى عىل حصة همّمة من قدرته عىل اإ حيافظ من س نة اإ

عطاء العالقة التالية لكيفية قياس من  اجلّيد فاإن التدفقات النقدية للنقد املودل س تتناقص برسعة كبرية وميكن اإ

 : (1)مردودية رأ س املال الزبوين حبسب هذا المنوذج

𝑉𝑅𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 =  ∑
(𝐹𝑛−1)(𝑇𝐹)𝑁(1 − 𝐼𝑆)(𝑇𝑏)𝑥

(1 + 𝑟)𝑁

𝑁

𝑡=1

 

 حيث :

1-nF 1: التدفق النقدي للس نة-n. 

TF  معدل الولء الزبوين واذلي ميثل وزن زابئن الس نة :n-2  خالل الس نةn-1  برمق أ عامل س نةn-2. 

n .س نوات التقيمي : 

xTb  ىل أ خرى متغرّي ويمت اس تنتاجه من خالل : معدل حتسني الولء الزبوين وهو خيتلف من س نة اإ

القمية املضافة للزابئن احلاليني )ال وليني( هو يعكس  الس نوات املاضية و التبؤ بتطوره يف الس نوات القادمة و

 يف املس تقبل.

معدل حتسني الولء الزبوين يغطي دوران الزابئن اذلين مت خسارهتم، لكن عند حمافظة املؤسسة 

 عىل زبون هذه العالقة تتطور وتتحسن وتصبح أ كرث مردودية.

r .معدل التحيني اخلايل من اخملاطرة : 

 ال صول الفكرية اجملمعة للنقد :كيفية حساب مردودية -

لرضورة وأ مهية حتديد القمية الاستبدالية لل صول الفكرية اجملمعة للنقد يف  AFو BMيشري منوذج 

نفاق عىل أ صل معني متناس با مبقدار أ مهيته يف خلق قمية  ،حتديد قمية مردوديهتا يف احلاةل املثالية يكون الإ

 املردودية املنتظرة منه.

ليه يف حساب ميثل مجموع  القمي الاستبدالية لل صول الفكرية اجملمعة للنقد ال ساس اذلي يستند اإ

نفاق عىل أ صل أ كرث من الالزم،  ل أ ن بعض التعديالت لبد مهنا خاصة يف حاةل الإ وزن وأ مهية لك أ صل، اإ

 ما يس تدعي ابلرضورة مراجعة وزن هذا ال صل.

                                                           
(1)Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 80. 
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ىل نقطة البداية يف حساب مردودية ال صول الفكرية اجملمعة للنقد واليت أ ساسها  AFو BMيشري  اإ

رأ س املال البرشي حيث يمت حتديد قمية مردودية رأ س املال البرشي يف البداية واس تنتاج قمية مردودية ابيق 

جاميل القمية الاست  ىل وزهنا أ و نسبهتا من اإ بدالية لل صول الفكرية ال صول الفكرية اجملمعة للنقد ابلستناد اإ

 اجملمعة للنقد.

 : (1)يمت حتديد قمية مردودية رأ س املال البرشي وفق العالقة التالية

𝑉𝑅𝐶𝐻 =  ∑
(𝐹𝐻𝑛−1)(𝑇𝐹)𝑁(1 − 𝐼𝑆)(𝑇𝑏)𝑥

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑡=1

 

 حيث :

1-nFH 1: التدفق النقدي للس نة-n ل العالقة ن خالاملنسوب لرأ س املال البرشي واذلي يمت حسابه م

 :التالية

CHx   P   1-n= F 1-nFH 

 .n-1: التدفق النقدي للس نة  nF-1حيث : 

CHP .وزن رأ س املال البرشي يف معلية خلق القمية : 

TF  ىل كيفية حسابه من خالل تناولنا لكيفية تنقيط ال صول : معدل ولء العاملني واذلي س بق وأ ن أ رشان اإ

 الفكرية.

IS .الرضيبة عىل ال رابح : 

r .معدل التحيني اخلايل من اخملاطرة : 

n .الس نوات : 

xTb  معدل حتسني ولء العاملني وهو املعدل اذلي يغطي خسارة العاملني )دوران العنرص البرشي أ ي :

 حركية ال جراء(، حيث أ ن أ داء العاملني يتحسن ويتطور مع مرور الوقت ويكون متغرّي.

املال البرشي يمت اس تنتاج مردودية ابيق ال صول الفكرية  عند الانهتاء من حتديد قمية مردودية رأ س

جاميل التلكفة الاستبدالية للك ال صول الفكرية اجملمعة للنقد.  اجملمعة للنقد وهذا مقارنة بقمية وزهنا من اإ

عند الانهتاء من حتديد قمية مردودية ال صول الفكرية اجملمعة للنقد ميكن حتديد قمية املنشآ ة سواء 

 د عىل ال صول املوردة أ و اجملمعة للنقد أ و حساب متوسط القميتني.ابلعامت

                                                           
(1)Alan Fustec, Bernard Marois, op.cit, p 84. 
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 لقياس رأ س املال الفكري : Thesaurus Bercyطريقة  – 2 – 3 – 2

من أ مه الطرق لقياس رأ س املال الفكري،  فهيي جتمع بني القياس الغري   Thesaurusتعترب طريقة 

 مايل والقياس املايل.

 : Thesaurus (T.B)القياس الغري مايل وفق طريقة  – 1 – 2 – 3 – 2

 حتاول هذه الطريقة اس تعراض أ مه العنارص اليت لها تآ ثري عىل القمية الاقتصادية لل صول الفكرية و

 تنقيطها. و جودهتامن مت القيام بعملية تقيمي 

 : (T.B)ايل وفق طريقة املمبادئ القياس الغري  – 1 – 1 – 2 – 3 – 2

ل أ مه هذه املبادئ من خالل ال يت :ميكن   الإشارة اإ

 مقاربة ال ولوية : -

ل أ ن هذه الطريقة كسابقهتا أ ي  ّن الهدف من هذه الطريقة هو القياس املايل لل صول الفكرية، اإ اإ

ال صول الفكرية اليت تدخل يف معلية خلق القمية، وهذا قبل معلية جودة حتاول تقدمي  AFو BMطريقة 

 لهذه ال صول. القياس املايل

 ايل لل صول الفكرية :املاملبادئ العامة للتنقيط الغري  -

حتاول هذه الطريقة الاعامتد عىل عدد قليل من املؤرشات اليت تدخل يف القياس الغري مايل لل صول 

 الفكرية.

ن ال صل املراد قياسه وتنقيطه ميثل وحدة مركبة تتوافق قميته مع حاةل العن  تركبه، ارص الرئيس ية اليتاإ

وفق هذه الطريقة يعرّب عن التقيمي أ و القياس الغري مايل لل صل الفكري بداةل تتكون من عديد املتغريات ف

 ل تناول كيفية القياس الغري مايل لرأ س املال الزبوين.وهو ما س نقوم بتوضيحه من خال

 : TBكيفية القياس الغري مايل لرأ س املال الزبوين وفق طريقة  -  2 – 1 – 2 – 3 – 2

هو داةل تتكون من  دفرت الطلبيات والنوعية امجلاعية  BTOBالزبوين  الغري مالية لرأ س املالالقمية 

 للزابئن والنوعية الفردية هلم.

ماكنيات  الزابئن، تدفق القمية احملصل النوعية امجلاعية للزابئن بدورها يه داةل لثالث متغريات : اإ

ن تدفق القمية احملصل عليه هو أ يضا داةل من متغريين هام الهامش املنجز من قبل  و اعلهي رضا الزابئن، اإ

 الزابئن واس تدامة عالقة ال عامل.

 (.8-2لك هذه العنارص متثل املعايري اليت تركب رأ س املال الزبوين، وهو ما يوحضه الشلك رمق ) 
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  BTOB( : ش بكة رأ س املال لزبوين 8-2) الشلك رمق

 النوعية      حركية السوق      

 امجلاعية       خطر       

 الرثوة       

ماكني                  الزابئنات اإ

 رأ س          الشهرة       

 املال  دفرت الطلبات       )السمعة(      

  الزبوين           

 مردودية      

 النوعية   تدفق القمية    

 الفردية       اس تدامة       

 املتوسطة        

 رضا       

Source : Alan Fustec et Autres, Référentiel français de mesure de la valeur extra –  

Financière et financière du capital immatériel des entreprises, Thésaurus Bercy v1, 

France, 7 octobre 2011, p 49. 

رأ س املال الزبوين من خالل عرض جداول خاصة بلك معيار  س نحاول تناول كيفية قياس ش بكة

 متضمنة مؤرشات القياس وكيفية التنقيط.

 ( : مؤرشات قياس دفرت الطلبيات4-2جدول رمق )

 قطاعية عدم وجود معلومات متوسط جحم احملفظة يكون النقطة

 أ س ئةل للمسريين دراسة قطاعية + مقابةل مع املسريين املنبع

 عام وأ كرث مرة جحم متوسط القطاع 2 20

 أ شهر 6 مرة جحم متوسط القطاع 1,5 15

 أ شهر 3 احلجم املتوسط للقطاع 10

 شهر رمق أ عامل مرد احلجم املتوسط للقطاع 0,5 5

0 0 // 

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 50. 
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 حركية السوق )المنو(( : مؤرشات قياس 5-2جدول رمق )

 أ ثر القوانني عىل المنو المنو النقطة

 مقابةل مع املسريين والتآ كيد اخلاريج الكشف املنبع

 منو منتظر( 1%تآ ثري قوي موجب )أ كرث منه  10%أ كرث من  20

 منو منتظر( 10%)تآ ثري موجب  %10 15

 تآ ثري ضعيف )بعض الوحدات من املائة( وحدات ابملائة 10

 ل يوجد تآ ثري والسوق مس تقر اثبت 5

 تآ ثري سليب قوي ومؤكد يف حاةل تدين 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 50. 

 حركية السوق )اس تقرر المنو(( : 6-2جدول رمق )

 معامل يرضب يف حركية السوق )المنو( 

ذا اكن المنو وجب ذا اكن المنو معدم أ و سالب النقطة اإ  حركية السوق النقطة اإ

 تقديرية دراسة اقتصادية أ و  املنبع

 مس تقر عىل املدى الطويل 0 1,2

 مس تقر عىل املدى املتوسط 0,5 1

 مس تقر عل املدى القصري )غري مس تقر( 1 0,8

 ميكن التنبؤ بهل  1,1 0,5

 حتول اكمل لوضعية السوق 1,2 0,2

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 51. 

 مؤرشات قياس اخلطر( : 7-2جدول رمق )

 ة الزابئن ذو مسعة قويةبس  ن  النقطة

 الكشف املنبع

1 % 5 

0,95 % 10 

0,8 % 20 

0,7 % 30 

 وأ كرث 50 % 0,4

 يرضب يف حركية السوق معامل

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 51. 
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 مؤرشات قياس الرثوة( : 8-2جدول رمق )

 نقطة املتوسطة مردودية الاس تغالل املتوسطة النقطة 

 كشف كشف املنبع

20 % 15 20 

15 % 10 15 

10 % 5 10 

5 % 2 5 

 0 سلبية صفر و 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 52. 

 مؤرشات قياس الشهرة( : 9-2جدول رمق )

 ة الزابئن ذو مسعة قويةبس  ن  النقطة

 كشف منبع

 لك الزابئن رئيس يون يف السوق 20

 غالبية الزابئن رئيس يون يف السوق 15

 املؤسسة تعمل مع زابئن هلم مسعة خاصة 10

 الزابئن هلم مسعة سلبيةبعض  5

 لك زابئن املؤسسة هلم مسعة سيئة 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 52. 

 مؤرشات قياس املردودية( : 10-2جدول رمق )

 عند الزبون (EBE)معدل الهامش الصايف  النقطة

 الكشف املنبع

20 % 15 

15 % 10 

01 % 5 

5 % 2 

 معدوم أ و سليب 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 52. 
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 مؤرشات قياس الاس تدامة( : 11-2جدول رمق )

 الولء النقطة

 الكشف املنبع

 وأ كرث 95 % 20

 وأ كرث 90 % 15

 وأ كرث 80 % 01

5 % 50 

 وأ قل 20 % 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 53. 

 حلسب الولء الزبوين من خالل العالقة التالية :

 
رقم االعمال الضائع

رقم االعمال االجمالي
−  100 =  الوالء الزبوني

 ميثل رمق ال عامل الضائع رمق أ عامل الزابئن يف الس نة املاضية واذلين مت خسارهتم خالل هذه الس نة و

 ال عامل الإجاميل ميثل رمق أ عامل الس نة املاضية.رمق 

 مؤرشات قياس رضا الزابئن( : 12-2جدول رمق ) 

 رضا الزابئن   النقطة

 الشاكوي حتقيق أ و حتليل املنبع

 وأ كرث 95 % 20

15 % 90 

01 % 80 

5 % 50 

 وأ قل 30 % 0

Source : Alan Fustec et Autre, Thesaurus Bercy v1, op, cit, p 53. 

قياس، كام أ ن لعملية  تمما س بق ميكن أ ن تس تنتج بآ ن للك أ صل فكري ش بكة معايري تستند ملؤرشا

 القياس الغري مايل لل صول الفكري أ مهية كبرية يف القياس املايل لها.

 : T.Bوفق طريقة  ةالقياس املايل لل صول الفكري – 2 – 2 – 3 –2

 ال صول الفكرية من خالل طريقتني : قمية ميكن حتديد Thesaurusحسب طريقة 
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 طريقة القمية الاستبدالية الصافية.-

 كههتالاإ ل واليت تمتثل يف التدفقات النقدية احملينة لل صل يف املس تقبل، وهذا قب ،طريقة قمية املردودية -

 القمية السوقية للمؤسسة. حتديديف  T.Bاللكي، يسامه حتديد قمية مردودية ال صول وفق طريقة 

 املبادئ الرئيس ية لتقيمي ال صول الفكرية : – 1 – 2 – 2 – 3 – 2

 ميكن الإشارة لها من خالل ال يت :

ىل أ صول عرض وأ صول طلب : -  تقس مي ال صول اإ

ىل أ صول مجمعة للنقد مت تقس مي أ صول املؤس يحيث  A.Fو B.Mنفس املبدأ  مت تناوهل يف طريقة  سة اإ

 للنقد.دة وأ صول مور

ن أ صول العرض متثل ال صول اجملمعة للنقد وأ صل الطلب يمتثل يف ال صل  T.Bحسب طريقة  ، فاإ

 املورد للنقد أ ي رأ س املال الزبوين.

كام س بق وأ ن أ رشان بآ ن معلية خلق القمية تمت من خالل الزابئن ك صل مورد للنقد وأ صل طلب، 

ل أ ن حسب ابلعامتد عىل ال صول اجملمعة للنقد ك صول اس تقط يوجد اس تثناء  T.Bاب )أ صول العرض(، اإ

 يف هذا املبدأ ، حيث أ ن العالمة التجارية لها حاةل خاصة.

شارات من خالل العالمة التجارية، فهيي تعطي من خاللها صورة ونبذة عن  صدار اإ تقوم املؤسسة ابإ

رسائل، لك هذا ينشآ  عنه ما املنشآ ة، هنا يس تحرض الزابئن ال سعار واملهارات ويقومون بتخزيهنا يف شلك 

 ن اذلين يقومون برشاء منتجات املؤسسة بسبب ميلهم للعالمة التجارية وني املمزيييسمى ابلزابئن الرئيس ي

 ولهئم لها.

يسامه الزابئن الرئيس يون املمزيون يف قمية العالمة التجارية ميكن توضيح لك ما س بق من خالل 

 الشلك التايل :
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دماج الزابئن الرئيس يني واملمزيين9-2شلك رمق )  ( : أ صول الطلب والعرض ابإ

 مسامهون        

 أ صول مادية ومالية   منتجات    الزابئن     

 رأ س املال البرشي        

 نظام املعلومات   النقد     

 معرفة وبراءات اخرتاع      زابئن الرئيس يونال      

 عالمة جتارية       املمزيون         

 رأ س مال حميطي        

 أ صول العرض اجملمعة للنقد      أ صول الطلب املوردة للنقد     

Source : Alan Fustec et Autres, Référentiel français de mesure de la valeur extra –  

 Financière et financière du capital immatériel des entreprises, Thésaurus  

Bercy volet 2, France, 13 octobre 2015, p 23. 

، A.Fو B.Mس بق الإشارة لهذا املبدأ  عند تناولنا لطريقة  وزن لك أ صل يف معلية خلق القمية : -

 مع الإشارة بآ ن وزن لك أ صل يف معلية خلق القمية يتغري بتغري قطاع النشاط وجحم املؤسسة.

 كيفية حساب قمية التلكفة الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية : – 2 – 2 – 2 – 3 – 2

 تمت معلية حتديد قمية التلكفة الاستبدالية لل صول عرب املرور مبرحلتني :

 حساب التلكفة الاستبدالية اخلام للك أ صل، اكإعادة وضع نظام املعلومات من جديد. -

 أ صل لك حاةل عىل ابلعامتد اهتالكها و أ صل للك ةالصافيالقمية )ةالاستبدالية الصافي التلكفة حساب -

ضافة مايل غري مكعيار ىل اإ  (.املتبقية ال صل ةاحي مدة اإ

 حساب التلكفة الاستبدالية اخلام : – 1 – 2 – 2 – 2 – 3 – 2

 ميكن حساب التلكفة الاستبدالية اخلام من خالل طريقتني :

 ال صل. مجموع الاستامثرات املنجزة لإعادة تشكيل -

 متوسط التلكفة الس نوي لالستامثرات يف ال صل مرضواب يف مدة احلياة النظرية لل صل. -

 مه الطرق لتحديد التلكفة الاستبدالية اخلام لل صول الفكرية.أ  فامي ييل 
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 : رأ س املال الزبوين 

ىل كيفية حساب التلكفة الاستبدالية لرأ س امل   خالل  منال الزبوين بشلك مفصل ميكن الإشارة اإ

 : (1)ال يت

يني خالل املدة املكرسة للمقابةل ر التجا: وتمتثل يف أ جر  AB* حتديد املوازنة الس نوية لس تقطاب زابئن جدد 

العالقات مع الزابئن املوجودين، يضاف هلام املصاريف املرتبطة، واثئق، مستندات، مصاريف  وتطوير

 التنقل.

*N  : اس تقطاهبم خالل الس نة.عدد الزابئن اجلدد اذلين يمت 

*
𝐵𝐴

N
 متثل التلكفة الاستبدالية للزبون الواحد. : 

𝐵𝐴تمتثل التلكفة الاستبدالية لرأ س املال الزبوين يف العالقة التالية  *

N
 x   .عدد الزابئن 

 : رأ س املال البرشي 

نتلف حساب التلكفة الاستبدالية لرأ س املال البرشي، تمت بتقدير خم  املؤسسة لإعادة تشكيل  فاقاتاإ

 رأ س املال البرشي من العدم.

يف حتديد قمية التلكفة الاستبدالية لل صول عىل عديد ادلراسات السابقة حول رأ س  T.Bتستند طريقة 

 املال البرشي.

 :  )2(اكليف التاليةتن التلكفة الاستبدالية لرأ س املال البرشي تآ خذ ابل ميكن أ ن نشري اب

دماجتعيني، تنصيب،  : الاقتناء* تلكفة   .اإ

نتاجية خالل مدة التدريب، تلكفة التآ طري. * تلكفة التدريب :  التكوين ال ويل املهين، خسارة الإ

ىل  4ال البرشي حمددة يف جمال ميكن الإشارة بآ ن التلكفة الاستبدالية لرأ س امل شهر من الكتةل  12اإ

 اخلام. الاجرية

 : نظام املعلومات 

ساب تلكفة وضع وتنفيذ ال هجزة والش باكت وتلكفة حب مات علو مليمت حساب التلكفة الاستبدالية لنظام ا 

عادة تشكيل الربامج املطورة داخليا وكذا  تشكيل قاعدة البياانت، وحسب  عادةاإ اقتناء الرتاخيص والربامج واإ

                                                           
(1) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 30. 
(2) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 31. 
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س نوية املرتبطة ابقتناء أ هجزة وبرامج من موازنة الإعالم ال يل ال  % 50رضب  (1)قاعدة جتريبية ومعلية ميكن

عالم أ يل ذو جحم كبري. 15الصيانة مبتوسط مدة حياة النظام واليت تدور يف   س نة ابلنس بة لنظام اإ

 : التنظمي 

وأ تعاب املستشارين والاستامثرات الالزمة لإعادة  الاجريةمن خالل قاعدة نظرية نقوم بتقدير الكتةل  

من  % 50الإجراءات واملعايري والشهادات ذات الصةل، حسب قاعدة جتريبية ميكن رضب  ،جتديد الهيلكة

 .)2(س نوات 7 ـواملنظمني واملستشارين يف التنظمي مبتوسط حياة التنظمي واملقدرة ب لنيئو املس   املديرينتلكفة 

 : العالمة التجارية 

واملوازنة اخلاصة  الاجريةل تقدير الكتةل يمت حساب التلكفة الاستبدالية للعالمة التجارية من خال  

ىل مس توى شهرة مماثل للعالمة التجارية القامئة، أ ما حسب قاعدة جتريبية فنقوم  ابلإشهار الرضورية للوصول اإ

س نة  25 ـبرضب متوسط املوازنة املستمثرة يف العالمة التجارية للك س نة يف مدة حياة العالمة واملقدرة ب

س نوات ابلنس بة للعالمة ذات السمعة الضعيفة مع مراعاة  5السمعة والشهرة الكبرية و ابلنس بة للعالمة ذات

 توقف الاستامثر.

 : الزابئن الرئيس يون املمزيون 

ل تقدير جزء من التلكفة الاستبدالية للعالمة التجارية، يمت حساب تلكفهتم الاستبدالية من خال  

مصلحة  رشاء ومدى ضعف دورالتجارية وتآ ثريها عىل قدرة ال نس بة الزايدة تكون مقارنة بآ مهية العالمة 

 التجارة.

ىل كيفية حساهبا حسب قطاع النشاط من خالل اجلدول التايل :  ميكن الإشارة اإ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 31. 
(2) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 32. 
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 الزبوين لعديد قطاعات النشاط ل( وزن الزابئن الرئيس يون يف رأ س املا13-2اجلدول رمق ) 

 وزن العالمة يف الطلب قطاع النشاط

 90 % مرشوابت الصودا

 80 % مالبس

 50 % س يارات

عالم أ يل وهواتف  40 % أ هجزة اإ

GMS % 30 

 20 % بنوك وتآ مني

 10 % اخلدمات الفكرية

 5 % خمابر ال دوية

Source : Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy V2, p 32. 

 : التلكفة الاستبدالية متثل موازنة البحث التطوير. رأ س مال املعرفة 

 : للفريق اخملتص يف المتوين واذلي يقوم ابس تقطاب املوردين  الاجريةمتثل الكتةل  رأ س مال الرشاكة       

ىل التاكليف الإضافية احملمتةل لتس يري العالقة مع املو  ضافة اإ   طالق.ندين عند الاراحلاليني، اإ

 : كتةلل ل ارأ س مال املسامهني سواء من خاللتتحدد التلكفة الاستبدالية  رأ س مال املسامهني 

ال مل املسري والإدارة املالية واليت مت وضعها لإعادة تشكيل رأ س اليت مت تشكيلها من خال الاجرية 

 املسامهني بشلك اكمل.

 : نفاق  رأ س املال اجملمتعي أ و احمليطي          يف  العمويم الفرنيسيف الاستامثر ميكن الإشارة بآ ن وزن الإ

 .(1)% 30حدود 

هتالك هذه القمية اإ مية مفيدة ابلنس بة للمؤسسات، كام أ ن و اعتباطيا ميكن اعتبار نصف الاستامثرات العم

من الرضيبة عىل أ رابح  % 15س نة، التلكفة الاستبدالية لرأ س املال احمليطي متثل  30يكون يف مدة 

 الرشاكت.

 :2)(ية ف حساب التلكفة الاستبدالية الصا  -  2– 2 – 2 – 2 – 3 – 2

 فية جيب ال خذ مبعاملني لالهتالك :احلساب التلكفة الاستبدالية الص

 معامل الاس تدامة. -

                                                           
(1) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 33. 
(2 ) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 33. 
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س ااملرتبط بنوعية وحاةل ال صل اذلي يتحدد بناءا عىل قاعدة القي كيمتثل يف معامل الاهتال معامل احلاةل : -

 الغري مايل.

  معامل الاس تدامة :كيفية حتديد 

معامل الاس تدامة خيفض قمية التلكفة الاستبدالية اخلام بآ خذ املدة الزمنية املتبقية واليت تسمح ابس تعامل 

ىل صنفني وهذا حلساب معامل الاس تدامة. ال صل يف حاةل جيدة، كام ميكن تقس مي  ال صول اإ

ىل الإهالك املس تقل أ   دلوران مثل : رأ س املال البرشي، رأ س ما يسمى بآ صول ا و* ال صول اذلي تتعرض اإ

املال الزبوين، رأ س مال املوردين، مدة حياة ال صل يصعب حتديدها، لكن ميكن حساهبا من خالل العالقة 

 (.ABمعدل الإهالك )الاس تزناف( لل صل ) –1التالية : مدة حياة ال صل : 

ن معدل الإهالك يسمح بدراسة ظاهرة خسارة الزابئن مثال يف حاةل ، وحيدد ينرأ س املال الزبو اإ

ل الاس تدامة يف حاةل أ صول ادلوران يقدر من خالل مل فرتة زمنية معينة، كام أ ن معاهذا املؤرش خال

 .% 50طريقة رايضية منطقية حبوايل 

ال حميطي، رأ س مال م* ال صول ذات مدة احلياة املعلومة )نظام املعلومات، تنظمي، عالمة جتارية، رأ س 

حيدد معامل الاس تدامة من خالل حساب مدة احلياة املتبقية لل صل عىل مدة حياته اللكية، مادي ....(، 

           =معامل الاس تدامة ،س نوات 4 وضعه قبل متس نوات  6 ـمات مدة حياته تقدر بو مثال : نظام معل

33 = 
2

6
ات وجتارب ، كام ميكن الإشارة بآ ن مدة حياة عديد ال صول ميكن حتديدها بناءا عىل دراس% 

 املهنيني واللجان العلمية.

اع س نوات، براءة اخرت  5 ـتقدر ب swodniTبآ ن مدة حياة نظام معلومات  AurTahehT 1)(يشري 

 25س نة، عالمة جتارية معروفة  30س نوات، رأ س مال حميطي  7س نوات، تنظمي  10 ـمنتج دوايئ تقدر ب

 س نوات. 5س نة وعالمة جتارية ذات مسعة وشهرة ليست كبرية تقدر ب 

 يتوقف حساب معامل احلاةل عىل القياس الغري مايل لل صول الفكرية مع  ل احلاةل :مكيفية حتديد معا 

 ش بكة القياس. عزل املعيار املرتبط ابلس تدامة يف

ن عزل هذا امل   يف احلساب. ازدواجيةيار من نقطة القياس هدفه تفادي ع اإ

 

 

                                                           
(1 ) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 34. 
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ىل أ ن معامل احلاةل ميكن حتديده من خالل العالقة التاليةال أ شارت عديد   :تجارب وال حباث العلمية اإ
)1(  

𝐶𝐸 =  
1

1 + exp 
نقطة القياس الغري املايل − 𝑎

b

 

 حيث :

EC .معامل احلاةل : 

a ،b  :.معاميل العالقة اليت جتمع بني معامل احلاةل ونقطة القياس الغري املايل 

ن نقطة القياس الغري مايل اليت يمت اعامتدها يف العالقة السابقة ل تشمل نقطة معامل آ  ميكن الإشارة ب

عادة معاجلة نقطة القياس ال  ري مايل لل صل.غالاس تدامة أ ي يمت اإ

ىل العالقة   التايل : الشلكل ايل من خالماةل ونقطة القياس الغري حلبني معامل اكام ميكن الإشارة اإ

 ( : العالقة بني معامل احلاةل ونقطة القياس الغري املايل 10-2رمق ) الشلك

 معامل احلاةل          

          % 100 

          % 80 

          % 60 

          % 40 

          % 20 

                                10   8   6     4      2نقطة القياس 

 الغري مايل

Source : Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy V2, p 32. 

  فية لل صول :التلكفة الاستبدالية الصاكيفية حساب 

 :2)(القمية الاستبدالية الصافية يمت حساهبا من خالل العالقة التالية 

𝑉𝑖 = 𝐶𝑅𝑖 𝑥 (1 − 𝐶𝐸𝑖)𝑥 𝐶𝑃𝑖 

                                                           
(1) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 35. 
(2 ) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 35. 
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 حيث :

iw  القمية الاستبدالية الصافية لل صل :I. 

ERw  القمية الاستبدالية اخلام لل صل :I. 

EPw  معامل الاس تدامة لل صل :I. 

ECw  معامل احلاةل لل صل :I. 

 القمية الاستبدالية الصافية للمؤسسة تمتثل يف مجموع القمي الاستبدالية لل صول اليت تكوهنا.

𝑉 =  ∑ 𝑖 𝑉𝑖 

 حيث :

i  لصافية للمؤسسة.ا: القمية الاستبدالية 

iw .قمية أ صل من أ صول املؤسسة : 

 : AurTahehTقمية مردودية أ صول املؤسسة من خالل طريقة  – 3 – 2 – 2 – 3 – 2

ما من خالل أ صول العميكن حتديد   ض أ و أ صول الطلب.ر قمية مؤسسة اإ

غدا من خالل أ صول املؤسسة اليت  يق التدفقات النقدية اليت ستتودل تمتثل قمية مردودية املؤسسة

 متتلكها اليوم وهذا قبل اهتالكها.

 ترتكز معلية حساب قمية مردودية أ صل عىل ثالث أ سس :

 التدفق النقدي ال ويل املنسوب لل صل )الس نة املرجع(. -

ة لل صل مع النظر خلصائصه )معامل معدل الإهالك اذلي يوازي خسارة مادة أ و جوهر اخلدمة الس نوي -

 احلاةل ومعامل خسارة جوهر ال صل(.

 معدل حتيني التدفقات النقدية اخلايل من اخملاطرة -

ن حتديد قمية مردودية أ صل فكري يتوقف عىل حتديد ال سس السالفة اذلكر، فبالنس بة ملردودية  اإ

اليت متتلكها املؤسسة، أ ي يف حاةل تآ لك رأ س رأ س املال الزبوين حتسب بناءا عىل قاعدة الزابئن املرجعية 

ن قمية مردودية رأ س املال الزبوين متثل مجموع التدفقات النقدية  % 10املال الزبوين مبعدل  لك س نة، فاإ

 بشلك اكمل. تآ لكهااملودلة من خالل هذه القاعدة للزابئن قبل 
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 فقات النقدية املنسوبة لل صل :دالت  - 1 – 3 – 2 – 2 – 3 – 2

حتديد وزن لك أ صل يف  AAتطلب حساب التدفقات النقدية لل صل الفكري حسب طريقة ي 

 (.PBiEمعلية خلق القمية )

صول العرض يتطلب حساب التلكفة الاستبدالية للك ال صول مث حتديد وزن لك أ صل ابلنس بة ل  

جاميل  التلكفة الاستبدالية للك يف معلية خلق القمية واذلي يتوافق مع حاصل التلكفة الاستبدالية لل صل واإ

 ال صول وهذا من خالل العالقة التالية :

𝑃𝐴𝑉𝐶𝑖 =  
𝐶𝑅𝑖

∑ 𝐶𝑅𝑖
 

 حيث :

PBiEw .وزن ال صل يف معلية خلق القمية : 

ERw   صل : التلكفة الاستبدالية للI. 

∑ 𝐶𝑅𝑖 .مجموع التلكفة الاستبدالية للك ال صول : 

خالل انجت التدفقات النقدية املوافق لوزن من  EABBيتحدد التدفق النقدي املنسوب لل صل 

 ال صل يف معلية خلق القمية.

  معامل خسارة املادة واحلاةل : – 2 – 3 – 2 – 2 – 3 – 2

 يتوقف حساب معامل خسارة املادة واحلاةل عىل معيار دوران ال صول.

 ابلنس بة ل صول ادلوران :  -

عليه مبعامل الإهالك )الاس تزناف(  يعربلك س نة جزء من جوهرها وهو ما رس أ صول ادلوران خت 

AB. 

ل جل حساب القمية الهنائية ل صل ادلوران يف حاةل مقدمة لك س نة، نقوم ابقتطاع جزء من القمية مساوية 

 : )1(ملعامل الإهالك مرضواب بقمية الس نة السابقة كام ييل

𝑉k 
i =  CFAAo

i  x (1 − TA)k 

 حيث :

𝑉k 
i  القمية الهنائية لل صل :I  نة س  خالل الk. 

                                                           
(1) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 39. 
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CFAAo
i  التدفق النقدي املنسوب لل صل :I .)خالل الس نة املرجع( 

AB .املعامل املتوسط لالإهالك : 

k .عدد الس نوات منذ بداية الس نة املرجع للتدفق النقدي : 

 :1)(وتصبح السابقةالعالقة  غريتلت الإهالك الس نوي لل صل جيب أ ن يآ خذ حباةل ال صل أ و مبعامل احلاةل 

𝑉k 
i =  CFAAo

i  x [(1 − TA)x(1 − CE)]k 

 ن دوران :و ابلنس بة لل صول د -

ال صول بدون دوران هلم مدة حياة معروفة، حيث ل يمت اخلسارة يف جوهرمه، ولكن تنخفض قميهتم 

هالك ال صل بشلك اكمل.  مما يقلل تدرجييا يف قدرهتم عىل املشاركة يف معلية خلق القمية، حىت يمت اإ

ىل قمي  من خالل العالقة التالية : kة التدفقات النقدية املودلة خالل الس نة ميكن الإشارة اإ

𝑉𝑘
𝑖 = 𝑓(𝐶𝐹𝐴𝐴𝑜

𝑖 )𝑥(1 − 𝐶𝐸)𝑘  

 حيث : 

𝑉𝑘
𝑖 ل الس نة : القمية الهنائية لل صل خالk. 

𝐶𝐹𝐴𝐴𝑜
𝑖 .التدفق النقدي املنسوب لل صل منذ الس نة املرجع : 

k الإهالك.ت منذ بداية معلية ر : عدد الس نوات اليت م 

ىل أ نالإ  كام ميكن  : 2)(شارة اإ

𝑓 (𝐶𝐹𝐴𝐴𝑜
𝑖 ) = (𝐶𝐹𝐴𝐴𝑜

𝑖 − (
𝑘

𝑑
) 𝑥𝐶𝐹𝐴𝐴𝑜

𝑖 ) 

 حيث :

d .مدة احلياة اللكية لل صل : 

 كيفية حساب مردودية ال صل : – 3 – 3 – 2 – 2 – 3 – 2

 : (3)ةلعالقة التاليايمت حساهبا من خالل  Iالقمية الصافية لل صل 

                                                           
(1 ) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 39. 
(2 ) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 40. 
(3) Alan Fustec et Autres, Thesaurus Bercy, Volet 2, op.cit, p 40. 
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𝑉𝑖 = (1 − 𝐼𝑆)𝑥 ∑ 𝑏𝑘𝑥
𝑉𝑘

𝑖

(1 + 𝑡)𝑘
𝑘>0

 

II .معدل الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت : 

𝑏𝑘  ليه يف طريقة  نيسالتح : معامل  ميثل أ يضا مبعامل المنو. و BAو  ABس بق الإشارة اإ

t  اخلايل من اخملاطرة. يني: معدل التح 

ادلوران  دون ل صولليمت تنفيذ العملية احلسابية حىت العام املوافق لهناية حياة ال صل ابلنس بة 

 م ابلنس بة ل صول ادلوران.و يصبح التدفق النقدي ضئيل أ و معد عندما Kوحىت الس نة 

ما حبساب أ صول العرض وأ صول الطلب لهيا حساب قمية املؤسسة يكون اإ ، و اليت س بق الإشارة اإ

 آ ن الفرق بني قمية أ صول العرض أ و الطلب اندرا ماشارة بميكن الإ ، كام  AFو  BMعند تناول طريقة 

 تكون صفرية وهذا ل ن ال صول ل هتتكل بنفس الرسعة.

 أ مهية قياس رأ س املال الفكري ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل : – 3

دارة  و اهمت خمتلف الباحثون ال اكدمييون بقياس رأ س املال الفكري لغرض رئييس يمتثل يف كيفية اإ

ل أ   ن عديد الاس تخدامات برزت وشلكت دافعا لقياسه خاصة ابلنس بة وتس يري هذا النوع من ال صول، اإ

 للمشاريع الاستامثرية املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل.

لب احلصول عىل طبأ مهية القياس الغري مايل لل صول الفكرية ابلنس بة للمشاريع املبادرة  – 1 – 3

 المتويل :

ل أ ن يسهل عىل أ ي مرشوع استامثري حتديد الاحتياج المت وييل بغرض اقتناء استامثرات مادية، اإ

 حتديد الاحتياج المتوييل لقتناء وتطوير استامثرات غري مادية )فكرية( اكن يف الوقت القريب صعب جدا.

ومن مت متكني صاحب املرشوع أ و املنشآ ة من حتديد  جودهتايسامه تنقيط ال صول الفكرية يف معرفة 

ن معلية تقيمي صول الفكرية اليت تعرضت لالإهالك. الاحتياج املايل لقتناهئا أ و تطويرها أ و استبدال ال   اإ

ماكهنا أ ن تساعد املبادر ابملرشوع عىل حتديد تلكفة خلق استامثراته املس تقبلية سواء  جودة ال صول الفكرية ابإ

التطوير والتوسع أ و خلق مرشوع استامثري جديد، مما يسمح بتحديد الاحتياج المتوييل احلقيقي اكن بغرض 

عادة النظر يف مؤرشات ال داء املايل واخملاطر اليت ميكن أ ن تعرتض املرشوع.  للمرشوع وكذا اإ
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يل  المتو أ مهية القياس املايل لل صول الفكرية ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب احلصول عىل – 2 – 3

يسامه القياس املايل لل صول الفكرية يف تمثيهنا مما يساعد صاحب املرشوع عىل زايدة ثروة املنشآ ة  البنيك:

 القابةل للّرهن خاصة تقومي وتمثني شهرة احملل مّما يزيد القدرة الاقرتاضية للمنشآ ة.

أ مهية القياس املايل لل صول الفكرية ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل  – 3 – 3

 ميكن توضيح لك هذا حسب املرحةل المتويلية للمرشوع. من رشاكت رأ س ملال اخملاطر :

 ابلنس بة للمشاريع يف مرحةل الانطالق : – 1 – 3 – 3

نطالق من رشاكت رأ س املال اخملاطر )ش ر م م( تواجه املشاريع املبادرة بطلب متويل مرحةل الا

لهيا يف حتديد مسامهة لك طرف.  صعوبة كبرية يف حتديد القمية احلقيقية للمرشوع واليت يستند اإ

ن ال خذ بطرق اذلمة املالية يعترب جمحفا يف حق املبادر ابملرشوع ل نه يرفع من نس بة مسامهة ش  اإ

م م ل نه يرفع من نس بة مسامهة صاحب  ترب جمحفا يف حق ش ررم م، كام أ ن ال خذ بطرق املردودية يع 

ىل هذا ليس من مصلحة ش رم م رشاء أ صول مس تقبلية غري موجودة بعد أ ي رشاء وعود  ضافة اإ املرشوع، اإ

ذا اكنت  ،خمطط ال عامل ضافة اإ خاصة يف ظل عدم ال اكدة اليت تواهجها املشاريع يف مرحةل الانطالق، اإ

 ة.مشاريع صغرية ومتوسط

عىل طرق التلكفة الاستبدالية لل صول الفكرية همام وعادل للطرفني يف هذه احلاةل  ديعترب الاستنا

فهو يعترب طريقة مطورة عن طريقة مدخل اذلمة املالية أ ي يعرب عن الرثوة احلقيقية للمنشآ ة واليت جتمع بني 

 .خلق املرشوع، كام تسمح هذه الطريقة بتحديد تلكفة أ صولها املادية والفكرية

 مرحةل التطوير : بطلب متويل  ابلنس بة للمشاريع املبادرة – 2 – 3 – 3

 ميكن توضيح لك هذا من خالل ال يت :         

 حل للمعوقات التقنية يف حتديد قمية املشاريع الاستامثرية : – 1 – 2 – 3 – 3

ضافة لطريقة  AFو BMتقدم طريقة  يف قياس مردودية ال صول الفكرية حلول ل مه املعوقات  TBاإ

التقنية اليت تواهجها طريقة حتيني التدفقات النقدية يف حتديد قمية املشاريع الاستامثرية الصغرية واملتوسطة 

والغري مدرجة يف البورصة وميكن توضيح هذا الفرق من خالل اجلدول املوايل واذلي يوحّض الفرق بني طريقة 

 التدفقات النقدية وطريقة مردودية رأ س املال الزبوين ك صل مورد للنقد يف حتديد قمية املشاريع الصغرية حتيني

 املتوسطة والغري مدرجة يف البورصة.
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وطريقة مردودية رأ س املال الزبوين  احملينة ( : يوحض الفرق بني طريقة التدفقات النقدية14-2جدول رمق )

 يف حتديد قمية املشاريع TBو  BMو AFوفق منوذج 

قياس مردودية رأ س املال الزبوين  الطريقة

 TBو AFو BMمنوذج 

 حتيني التدفقات النقدية

معدل الولء الزبوين وحتسني الولء  معامل التحيني

ىل معامل احلاةل  ضافة اإ الزبوين، اإ

 TBابلنس بة لطريقة 

 βمعدل اخملاطرة اذلي يمت حسابه من خالل املعامل 

 والتلكفة الوسطية املرحجة لرأ س املال

تقديرات خمطط ال عامل املمتثةل يف رمق ال عامل، الاحتياج   n-1 يكفي التدفق النقدي للس نة التدفق النقدي

 من رأ س املال العامل، الاستامثرات املس تقبلية

خطر مرتبط مبدى موثوقية الفرضيات التقديرية خملطط  -  معوقات التقيمي

 فامي خيص تقدير التدفقات النقدية.ال عامل 

ابلنس بة للمشاريع الغري  β صعوبة جتديد املعامل -

 مدرجة يف البورصة.

 .gصعوبة حتديد وموثوقية املعامل  -

ل مواقمية ال  

 اخلاصة للمؤسسة

ل اخلاصة للمؤسسة = مواقمية ال  

ال صول الصافية املعدةل + قمية 

 مردودية رأ س املال الزبوين )ر م ز(

VT = ∑
FCF

(1 + CMPC)t

N

t=1

+
Vtm

(1 + CMPC)N
− D 

 ومهية قمية عالية و  خماطر التقيمي

جيابيات الطريقة   قمية أ كرث حقيقية اإ

عداد الباحث. املصدر  : من اإ

ويوحض الشلك املوايل اخملاطر اليت تطرهحا طريقة حتيني التدفقات النقدية مقارنة بتحيني رأ س املال 

عطاء قمية عالية   للمنشآ ت الاقتصادية خاصة الصغرية واملتوسطة ما جيعل املبادرين بطلب المتويلالزبوين يف اإ

 يقدمون قمي عالية وومهية ملشاريعهم. من رشاكت رأ س املال اخملاطر
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ل الزبوين يف املامردودية رأ س  ( : الفرق بني خماطر طريقة التدفقات النقدية احملينة و11-2رمق )  الشلك

 تصاديةتقيمي املنشآ ت الاق 

 مس توى املردودية احلايل        

 التدفق  للمؤسسة         

 النقدي     (B)و (A)لكام اكنت املساحة    

 كبرية زادت خماطر خمطط ال عامل   

 

 (A)خمطط ال عامل     

 

 خسارة التدفق النقدي نتيجة دوران الزابئن    

 (B) 

 التدفق النقدي املتآ يت   

(C)    الولء الزبوينمن 

 الزمن

Source : AF et BM, op cit, p 79. 

 : Premoneyلإشاكلية القمية حل  – 2 – 2 – 3 – 3

ّن طريقة  حتيني التدفقات النقدية تعمتد يف تقديرها لقمية املشاريع عىل معطيات وفرضيات خمطط  اإ

ال عامل أ ي حتديد القمية احلالية للمنشآ ت من خالل أ صول مس تقبلية غري موجودة بعد ما يعطي قمية عالية 

ن خالل أ صولها احلالية أ ي لهذه املشاريع، عىل عكس طريقة رأ س املال لفكري واليت تعطي قمية للمنشآ ة م

قمية ال صول الصافية املعدةل مضاف لها مردودية رأ س املال الزبوين أ و ال صول اجملمعة للنقد واليت تتآ ىت من 

نتاج وتوليد القمية احلالية يف  قدرة الزابئن احلاليني أ و ال صول اجملمعة للنقد احلالية )أ صول العرض( عىل اإ

جابة للقمية  ، ما يعترب همام جدا أ ي قمية املؤسسة وفق طاقهتا الاستامثرية احلالية Premoneyاملس تقبل ويه اإ

 . ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب متويل مرحةل المنو ال ويل و الانطالق من رشاكت رأ س املال اخملاطر

 ل التقيمي املنطقي ابلنس بة للمبادر ابملرشوع :احتديد جم – 3 – 2 – 3 – 3

ّن حتديد قمية  أ سهم املؤسسة من خالل طريقة مردودية ال صول الفكرية ابلنس بة للمشاريع املبادرة اإ

بطلب احلصول عىل المتويل من ش ر م م يعترب نظراي فقط )السعر ليس هو القمية( ميكن أ ن يعمتد عليه 

ة أ عىل من مدخل املبادر ابملرشوع يف حتديد قمية أ قرب للحقيقة لإقناع اخملاطر برأ س املال، كام أ هنا تعطي قمي
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اذلمة املالية، فهيي جتمع بني قمية ال صول الصافية املعدةل وقمية مردودية ال صول الفكرية احلالية اجملمعة للنقد أ و 

مردودية الزابئن احلالني )أ صل مورد للنقد( يف املس تقبل ك صل فكري ما يقلّص تباعد القميتني بني طريقة 

ماكنه أ ن يسامه يف حتديد قمية ت النقدية، لك هذا التدفقاحتيني  ىل بروز جمال تقيمي أ كرث منطقي ابإ يؤدي اإ

 أ كرث حقيقية للرشوع.

 حتديد قمية الرفع املايل ال مثل :  – 4 – 2 – 3 – 3

جياد قمية الرفع  ىل اإ جياد جمال تقيمي منطقي يسمح بتحديد قمية أ كرث حقيقية للمرشوع ويؤدي اإ ّن اإ اإ

ادر ابحملافظة عىل حتمكه يف منشآ ته ومواهجة خماطر متيع مسامهته وبقائه متحكام املايل ال مثل اذلي يسمح للمب

 يف رشكته وصاحب ال غلبية وكذا تربير سعر نس بة املسامهة املقرتح للمورد المتوييل.

ابلنس بة للمشاريع الاستامثرية املبادرة بطلب احلصول عىل المتويل ابل موال اخلاصة، تقوم بتحديد قمية 

 ملايل لتصبح دلينا قمية ال موال اخلاصة للمؤسسة بعد الرفع املايل اكل يت :الرفع ا

= قمية مردودية رأ س املال الزبوين أ و ال صول اجملمعة للنقد+ال صول الصافية املعدةل +  Postmoneyالقمية 

 قمية الرفع املايل وتصبح دلينا نس بة مسامهة ش رم م اكل يت :

 .Postmoneyالرفع املايل / القمية نس بة مسامهة ش رم م = قمية  

دارته أ و حتديد  ىل تعدد اس تخدامات قياس رأ س املال الفكري سواء بغرض اإ مما س بق ميكن الإشارة اإ

 ،قمية املؤسسات وحل لعديد املعوقات ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب المتويل من خمتلف املؤسسات املالية

ىل ال مهية والغرض  الكبري لقياسه واملمتثل يف معلية الإفصاح والتقرير عنه خملتلف لكن يبقى أ ن نشري اإ

 .اليت لها مصاحل حالية ومس تقبلية ابلرشكةال طراف 
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 املبحث الرابع : الإفصاح عن رأ س املال الفكري

تشلك املعلومة احملاسبية أ مهية كبرية ابلنس بة خملتلف ال طراف املهمتة ابملنشآ ت الاقتصادية من بنوك 

 وموردين ومستمثرين ومؤسسات مالية خمتلفة.

فصاح عىل تطوير حمتوى املعلومات اليت يمت التقرير عهنا، خاصة املرتبطة  حمتت ال مهية الكبرية لالإ

 برأ س املال الفكري.

حياول هذا املبحث تناول مسامهة الإفصاح عن رأ س املال الفكري ابلنس بة خملتلف ال طراف خاصة 

 لقوامئ املالية مع الرتكزي عىل أ مهيته يف متويل املشاريع الاستامثرية.مس تخديم التقارير وا
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 الإفصاح احملاس يب : – 1

ىل مفهوم الإفصاح احملاس يب لبد من التذكري بنشآ ته.  قبل الإشارة اإ

 نشآ ة الإفصاح : – 1 – 1

أ وجّد بعدا بني املسامهني  اكن الإفصاح وليد الانفصال بني امللكية والإدارة، هذا الانفصال اذلي

بني دفاتر جسالت احلساابت اخملتلفة للرشكة ومع ظهور الثورة الصناعية يف منتصف  املالكني للرشكة و

ىل السطح رشاكت خضمة تعرف برشاكت املسامهة، ميلكها عدد كبري من املسامهني  القرن التاسع عرش، ظهر اإ

دارة هذه الرشاكت بآ نفسهم مما متباينني يف املس توى الثقايف والاقتصادي ...  اخل، حيث يصعب علهيم تويل اإ

ىل أ شخاص همنيني، أ ي حدوث انفصال بني امللكية والإدارة ياكل هذه املهام اإ ىل اإ  .)1(أ دى اإ

ىل وجوب الإفصاح عىل أ مه املعلومات اليت هتم املالك،  أ دى هذا الانفصال بني امللكية والإدارة اإ

يمتثل يف الإعالن عن مزيانية الرشكة اليت تلخص مركزها املايل يف فرتة معينة  واكن الإفصاح خالل هذه الفرتة

غالبا ما تكون هناية الس نة املالية حبيث يثبت فهيا حساب رأ س املال ومل تسمح القوانني مجليع الناس مبراجعة 

ىل خشص يقوم بعملية التحقق ىل زايدة احلاجة اإ من كفاءة  احلساابت اخلاصة ابلرشكة، مما أ دى ذكل اإ

اس تخدام ال موال اليت تقوم ابستامثرها يف تكل الرشاكت ويمت ذكل عن طريق مدقق احلساابت اذلي جيب 

 .)2(أ ن يكون خشص حمايد

كام أ ن من أ س باب نشوء الإفصاح أ يضا ظهور عّدة أ طرف جديدة لها مصاحل حالية ومس تقبلية يف 

ما طرح زايدة الطلب عىل املعلومات اليت  هذه الرشاكت مكسامهني مرتقبني، مقرضني وموردين وهو

دارة واستامثر ال موال املتاحة وكذكل مراقبة الإدارة  تساعدمه يف تقيمي أ داء الرشاكت ومدى النجاح يف اإ

دارة هذه ال موال وهو ما اس توجب انتقال الوظيفة احملاسبية من الرتكزي عىل دورها كنظام  ،وكفاءهتا يف اإ

ىل الرتكزي عىل دورها اجلديد كنظام للمعلومات غايته ملسك ادلفاتر غايهتا ال   ساس ية حامية مصاحل املالك اإ

ليك تقوم احملاس بة بوظيفهتا اجلديدة، ارتقى  ال ساس ية توفري املعلومات املناس بة والاكفية لصنع القرارات، و

والقابلية للمقارنة وذكل  شآ ن بعض املبادئ احملاسبية املتعارف علهيا مثل مبدأ  الإفصاح واملالمئة واملصداقية

 .)3(عىل حساب مبادئ أ خرى مكبدأ  التحفظ واملوضوعية والتلكفة التارخيية

                                                           
يرتاك للطباعة والنرش، القاهرة، بو أ  محمد املربوك  (1)  .579، ص 2006زيد، احملاس بة ادلولية، اإ
 .17، ص 2006املطارنة، غسان فالح، تدقيق احلساابت املعارص، الطبعة ال وىل، در امليرسة للنرش والتوزيع والطباعة، عامن،  (2)
 .368، ص 2007ارك، وليد انيج احليايل، نظرية احملاس بة، منشورات ال اكدميية العربية ادلمن (3)
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فالس الكثري من  ال ثرأ يضا  1 1929اكن ل زمة الكساد س نة عىل تطوير الإفصاح، حيث وأ مام اإ

قرار س ياسات  تالرشاكت الصغرية واملتوسطة، اجته ىل التضليل عن طريق اإ العديد من هذه الرشاكت اإ

ىل الرفع من قمي أ صولها وزايدة ال رابح، وهذا حماوةل مهنا دلرء الإفالس، ومع اكتشاف أ مرها  حماسبية تؤدي اإ

ىل القضاء ملساءةل احملاس بني واملراجعني واكن نتيجة  ا هذا املوضوع مل وحقيقهتا، جلآ  املسامهون واملقرضون اإ

 ييل:

البعض  ىمطالبة اجملمتع ادلويل بوضع مبادئ للمحاس بة لإلزام الإدارة يف خمتلف الرشاكت ابلتقيد هبا، و اند -

 لتدخل ادلوةل لتنظمي املبادئ احملاسبية.

نشاء هيئة تداول ال وراق املالية  - صدر  م واليت تتوىل مراقبة تداول ال وراق املالية، و 1934عامل  (SEC)اإ

اذلي يعد قانوان متعلقا ابلإفصاح، يشري هذا القانون لرضورة نرش  م و 1933قانون ال وراق املالية لعام أ يضا 

تقدم لهيئة تداول ال وراق املالية وتصبح متاحة مجليع من يريد  ةمعلومات دورية من خالل تقارير وقوامئ مالي

ة، وقد دمع هذا همنة املراجعة وتدقيق الاضطالع علهيا حىت يمتكن املستمثر من اختاذ القرارات الرش يد

عداد هذه القوامئ والتقارير.  احلساابت من خالل ادلور اذلي يلعبه املراجع اخلاريج يف اإ

تعاظم دور املنظامت املهنية نتيجة ارتفاع الوعي احملاس يب للمجمتع املايل برضورة توحيد املامرسات احملاسبية،  -

 . اجنلرتا وويلز وكذا مجمع احملاس بني ال مريكينيوظهر مجمع احملاس بني القانونيني يف

يف ضوء مما س بق ميكن اس تخالص أ ن ظهور رشاكت املسامهة وانفصال امللكية عن الإدارة )نظرية 

ش باع  ىل املعلومات احملاسبية ادلقيقة اليت من شآ هنا اإ ىل ال زمات الاقتصادية واحلاجة اإ ضافة اإ الواكةل(، اإ

اء اكنت يف شلك تقارير وقوامئ مالية، لك هذا ساعد عىل نشوء وتطّور مس تخديم هذه املعلومات سو 

 الإفصاح.

ىل تطور املامرسات احملاسبية وحماوةل توحيدها من خالل املنظامت  و نشوء الإفصاح بدوره أ دى اإ

اكن لتطور  ، كام امجلعيات املهنية اليت لعبت دورا كبريا يف هذا، شآ هنا شآ ن مراجعي و مدققي احلساابت

 الإفصاح أ ثر عىل تطور همنة املراجعة وتدقيق احلساابت.

 تعريف الإفصاح احملاس يب : – 2 – 1

ىل  نتاهجا اإ يعّرف الإفصاح احملاس يب اصطالحا عىل أ نه بث املعارف أ و نقل املعلومات من مصدر اإ

ىل ملن ل يعلمها، أ ما  مس تقر الاس تفادة مهنا أ و اس تخداهما، فالإفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها اإ

                                                           
1  ،18، الطبعة ال وىل، ص 2007حيدر محمد عيل بين عطا، مقدمة ونظرية احملاس بة واملراجعة، دار الراية للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن. 
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يات ومنظامت همنية حماسبية، اخلاصة به سواء من ابحثني أ و مجع  ريفاتالإفصاح احملاس يب فقد تعدّدت التع

 عىل النحو التايل : ريفاتوميكن تناول أ مه هذه التع

نه ميثل البيان التام و الشامل مجليع البياانت واملعلومات احملاسبية  - ابعتبار الإفصاح أ حد املبادئ احملاسبية فاإ

ىل القوامئ املالية عىل أ هنا هدفا قدر الإماكن لتحقيق الفائدة ملس تخدمهيا، ومبقتىض هذا املبدأ  أ صبح ل ينظر اإ 

ضافة  منا ملساعدة بعض ال طراف لختاذ القرارات اخملتلفة، اإ ىل حتقيقه، واإ يف حد ذاهتا تسعى الوحدة احملاسبية اإ

ىل توفري املراقبة عىل نشاط املرشوع من قبل املالكني وخصوصا يف رشاكت املسامهة، مما اس توجب أ ن  اإ

دونة يف القوامئ املالية واحضة واكفية ومفهومة للك ال طراف اليت تسعى تكون البياانت واملعلومات امل

 لالس تفادة مهنا.

ىل البياانت احملاسبية املتعلقة  ضافة اإ وقد جرى التفاق يف الس نوات ال خرية عىل مشول القوامئ املالية اإ

ذكرات ملحقة ابلقوامئ  معلومات وصفية ترد عىل شلك مالحظات أ و معىلابلعمليات القابةل للقياس النقدي 

 املالية للعمليات اليت ل ميكن قياسها نقداي ما دامت حتقق الوضوح التام والفائدة ملس تخديم القوامئ املالية.

 وقد تشمل هذه املالحظات لك أ و بعض البنود التالية :

هتالكأ سس قياس وتقومي بعض عنارص القوامئ املالية مثل طريقة احتساب أ قساط  - الثابتة، ال صول  اإ

 وطريقة توزيع تاكليف ال صول املعنوية وطريقة تقيمي اخملزون السلعي ... اخل.

املعلومات الإضافية عن احامتلت وقوع بعض ال حداث املس تقبلية واليت يصعب تقيمي تآ ثريها بشلك قاطع  -

 عىل املركز املايل، مع تطبيق التحفظ لكام أ مكن ذكل.

لية الاجامتعية اليت قد تنشآ  عىل الوحدة الاقتصادية نتيجة بعض الزتاماهتا حيال املعلومات املتعلقة ابملسؤو -

رتاض طويل ال جل قالغري واليت حتد من قدرهتا عىل اس تخدام بعض أ صولها مثل املسؤولية النامجة عن الا

 .)1(برهن ال صول

 القوامئ املالية.املعلومات املتعلقة ابل حداث اليت حصلت بعد اترخي املزيانية وقبل صدور  -

ظهار مجيع احلقائق املالية الهامة اليت تعمتد  - تباع س ياسة الوضوح الاكمل واإ كام يعرف الإفصاح أ يضا عىل أ نه اإ

هذا  علهيا ال طراف املهمتة ابملرشوع، ويعد الإفصاح الاكيف من أ مه املبادئ الرئيس ية لإعداد القوامئ املالية، و

لك املعلومات املتاحة املتعلقة   هبا ةعىل املالحظات واملعلومات الإضافية املرفقيعين أ ن تشمل القوامئ املالية 

                                                           
 .64-63، ص 2007، ادلمناركوليد انيج احليايل، أ صول احملاس بة املالية، منشورات ال اكدميية العربية يف  (1)
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عن ابملرشوع لتجنيب تضليل ال طراف املهمتة ابملرشوع، وجيب الإفصاح عن املعلومات الهامة واليت يرتتب 

 .(1) املالية عدم الإفصاح عهنا تغيري واختالف جوهري يف اختاذ قرارات مس تخديم القوامئ

يف ضوء التعريفني السابقني جند أ ن الإفصاح احملاس يب ميثل الإظهار والعرض الاكمل والتام 

ضافية  رفاقها مبالحظات وتوضيحات اإ للمعلومات احملاسبية واليت عادة ما تكون يف شلك قوامئ مالية مع اإ

ش باع حاجات مس تخديم  وتكون هذه املعلومات مكية وتآ خذ أ يضا شلك معلومات وصفية، لك هذا بغية اإ

 هذه املعلومات من أ جل اختاذ قراراهتم.

ض ر أ نه ع» AAAيعّرف الإفصاح احملاس يب أ يضا من طرف املعهد ال مرييك للمحاس بني القانونيني 

للقوامئ املالية بلك وضوح طبقا للمبادئ احملاسبية املقبوةل معوما ويتعلق ذكل بشلك وتصنيف املعلومات 

معاين املصطلحات الواردة هبا، حيث تكون أ كرث مالمئة للتنبؤ بوضعية  املالية والواردة يف القوامئ والتقارير 

 .(2)«املالمئالرشكة مس تقبال وذكل لختاذ القرار الاستامثري 

، حيث يضيف بآ ن عرض القوامئ يعترب هذا التعريف ال كرث وضوحا وقبول دلى عديد ال اكدمييني

 معوما.املالية يمت وفق مبادئ حماسبية مقبوةل 

مما س بق ميكن اس تخالص أ ن الإفصاح احملاس يب ميثل عرض للمعلومات احملاسبية واملالية يف شلك 

يضاحات تكون مكية ووصفية بدون تضليل لية معّدة وفق مبادئ حماسبية مرفقوامئ وتقارير ما قة مبالحظات واإ

ش باع مس تخدمهيا يف اختاذ القرارات املناس بة هلم.  أ و نقض وهذا هبدف اإ

 أ شاكل الإفصاح احملاس يب : – 3 – 1

 : 3)(مت تصنيف الإفصاح احملاس يب من عدة زوااي أ مهها

 زاوية درجة الالزتام ابلإفصاح : – 1 – 3 – 1

جباري : – 1 – 1 – 3 – 1 فصاح اإ عداد  اإ صدار املعايري احملاسبية اليت جيب أ ن تتبع عند اإ يمت ابإ

 ليت جيب أ ن تفصح عهنا املنشآ ة للمستمثرين.القوامئ املالية، وحتدد املعلومات احملاسبية ا

فصاح اختياري : – 2 – 1 – 3 – 1 يمت عن طريق الإفصاح اذلايت للمنشآ ة عن اكفة املعلومات  اإ

 للمستمثرين، بدون وجود مطلب قانوين.

 زاوية مقدار الإفصاح : – 2 – 3 – 1

                                                           
  (1) طارق عبد العال حامد، التقارير املالية، أ سس الإعداد العرض والتحاليل، ادلار اجلامعية الإسكندرية، 2002، ص53 .

 . 7، ص2006حسني مصطفى الهاليل، معايري احملاس بة ادلولية )اجلذور، احلصاد، املس تقبل(، دورية ادوار احملاس بني، الشارقة،  (2)
دراسة حومكة الرشاكت عىل الشفافية وجودة القوامئ املالية يف ظل النظام احملاس يب املايل، ملتقى حومكة الرشاكت  بن الطاهر حسني، بوطالعة محمد، (3)

 .9، ص 2012ك لية للحد من الفساد املايل والإداري، جامعة بسكرة، 
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فصاح اكيف : – 1 – 2 – 3 – 1 يعين توفري احلد ال دىن من املعلومات يف القوامئ والتقارير املالية  اإ

 ملتخذي القرارات مبا ميكهنم من اختاذ قرار الاستامثر يف سوق ال وراق املالية.

فصاح عادل : – 2 – 2 – 3 – 1 يركز عىل تقدمي املعلومات اليت تفي ابحتياجات مس تخديم  اإ

 ابلتايل ينطوي هذا النوع من الإفصاح عىل اجلانب ال خاليق. القوامئ املالية عىل قدم املساواة و

يعين توفري اكفة املعلومات والإيضاحات يف القوامئ املالية  الإفصاح الاكمل : – 3 – 2 – 3 – 1

يضاحات معينة  دراك أ ن عدم توفري معلومات واإ ملتخذي القرارات يف ظل مفهوم ال مهية النسبية حبيث ميكن اإ

 الاستامثر. تابلغا ملن يعمتد علهيا يف اختاذ قراراقد حتدث رضرا 

  : مفهومه، أ شاكهل، حمدداته الإفصاح عن رأ س املال الفكري – 2

ىل أ شاكل وحمددات الإفصاح عن رأ س املال الفكري لبد من تناول مفهومه.  قبل الإشارة اإ

 مفهوم الإفصاح عن رأ س املال الفكري : – 1 – 2

ىل املس تفيدين مع الرتكزي عىل  ىل توفري البياانت املالية واحملاسبية اخلاصة ابملنظامت اإ هيدف الإفصاح اإ

ظهار فقرات املزيانية أ ي قامئة املركز املايل وقامئة ادلخل والتدفقات النقدية، وهذا يف ظل  املعايري  مراعاةاإ

ظهارها عىل حقيقهتا بدون  وال نظمة احملاسبية للك بدل و تضليل بغرض ترش يد اختاذ قراراهتم بآ فضل طريقة اإ

ضافية يف شلك مالحق وأ ساليب ممكةل. ممكنة و ضافة معلومات اإ  اإ

ن الإفصاح عن رأ س املال الفكري أ خذ يربز مع ظهور الهوة بني القمية السوقية و ادلفرتية للمنشآ ت،  اإ

حمت عىل غالبية  قميةوحمرك رئييس خللق ال كام أ ن تعاظم أ مهيته ابعتباره يسامه يف خلق تنافس ية املنشآ ت 

عداد قوامئ مالية ووصفية حوهل خاصة يف ادلول الغربية مثل المنسا، كندا، الو م أ ، اململكة  املؤسسات اإ

 املتحدة.

يمتثل الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف عرض املعلومات احملاسبية املالية والوصفية حوهل 

وامئ حماسبية تقليدية أ و كشوفات ممكةل تسمح ابلتنبؤ بقدرة املنشآ ة عىل للمستمثرين وادلائنني يف شلك ق

حتقيق أ رابهحا وسداد الزتاماهتا، وميكن الإشارة أ يضا بآ ن الإفصاح عن رأ س املال الفكري يصنف من زاوية 

فصاح اختياري.  درجة الالزتام ابلإفصاح اكإ

  أ شاكل الإفصاح عن رأ س املال الفكري : – 2 – 2

 رق الإفصاح عن رأ س املال الفكري، ومن أ مه هذه الطرق :تتعدد ط

: يف ظل هذه الطريقة يمت الإفصاح عن رأ س املال الفكري  القوامئ املالية التقليدية – 1 – 2 – 2

 من خالل القوامئ املالية التقليدية املعدة وفق رشوط القياس والاعرتاف احملاس يب املعمتد للك دوةل.
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عداد القوامئ املالية التقليدية كام  مدخل القوامئ الإضافية : – 2 – 2 – 2 يف ظل هذا املدخل يمت اإ

ضافية تتضمن معلومات مالية ووصفية حول رأ س عداد قوامئ اإ  TBاملال الفكري، حيث قدمت طريقة  يمت اإ

الحق توحض كيفية موازنة ل صول املنشاة املادية و الفكرية مقمية بتلكفهتا الاستبدالية الصافية و مرفقة مب

 حساهبا و كذا قمية مردودية ال صول الفكرية و أ ساس معلية تقيميها.

 حمددات الإفصاح عن رأ س املال الفكري : – 3 – 2

 (1):من خالل ال يتميكن تناول هذه احملددات وتلخيصها 

وفق هذا احملدد لكام زاد جحم الرشكة زاد مس توى الإفصاح الاختياري احملاس يب حول رأ س  جحم الرشكة : -

 املال الفكري.

ن رأ س املال علكام زادت رحبية الرشكة لكام زاد مس توى الإفصاح الاختياري احملاس يب  رحبية الرشكة : -

 الفكري.

ن الرشاكت اليت تتسم برتكزي امللكية يف ع تركزي امللكية :-  دد قليل من املسامهني يكون من املتوقع أ ن اإ

تنخفض فهيا تاكليف الواكةل وعدم متاثل املعلومة بني الإدارة واملسامهني، حيث حتاول الرشاكت حتسني 

شارات بآ ن املديرين يعملون عىل حتقيق احتياجات  رسال اإ الإفصاح الاختياري عن املعلومات من خالل اإ

 أ حصاب املصاحل.

جيابية من  ومس توى الإفصاح عن رأ س املال الفكري :نوعية الصناعة  - شارات اإ رسال اإ ىل اإ تسعى الرشاكت اإ

خالل حتسني مس توى الإفصاح عن رأ س املال الفكري واملعلومات الاختيارية، وهذا بآ هنا تلزتم بآ فضل 

 املامرسات يف جمال الصناعة.

 ختياري عن رأ س املال الفكري.لكام زاد معر الرشكة لكام زاد مس توى الإفصاح الا معر الرشكة : -

 لكام زاد جحم مكتب املراجعة لكام زاد مس توى الإفصاح عن رأ س املال الفكري.جحم مكتب املراجعة :  -

  (2)أ مهية الإفصاح عن رأ س املال الفكري : – 3

ىل  ال يت : لأ مهية الإفصاح عن رأ س املال الفكري من خال ميكن الإشارة اإ

تآ خذ نظرية املوارد عىل أ ن الإفصاح عن املوارد غري  ختفيض مشلكة عدم متاثل املعلومة : – 1 – 3

امللموسة يسامه يف ختفيض مشلكة عدم متاثل املعلومات بني أ حصاب املصاحل اخملتلفة وتقدمي معلومات أ فضل 

                                                           
املرصية جمدي مليجى عبد احلكمي مليجى، حمددات الإفصاح احملاس يب عن رأ س املال الفكري و أ ثره عىل ال داء املايل، دراسة تطبيقية عىل الرشاكت  (1) 

 . بترصف. 29ص 23املسجةل، منشورات جامعة بهنا، مرص، ص

 . بترصف32ص 11، مرجع س بق ذكره، صجمدي مليجى عبد احلكمي مليجى (2) 
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جيايب عىل أ سعا ر أ سهمها وحتسني كفاءة هلم عن القمية احلقيقية واملس تقبلية للرشكة، وهو ما ينعكس بشلك اإ

 سوق رأ س املال.

 ختفيض تاكليف الواكةل : – 2 – 3

يف ظل نظرية الواكةل، تواجه الرشاكت ذات املديونية العالية ارتفاع يف تاكليف الواكةل، حيث 

 تتعارض املصاحل بني املستمثرين واملقرضني ما ينتج عنه زايدة قمية تاكليف املراقبة وختفيض قمية الرشكة.

ن صاحل بني املسامهني الرشاكت ذات املديونية العالية و الرشاكت اليت تواجه تعارض يف امل اإ

فصاح الاختياري عن رأ س املال الفكري، حماوةل لتخفيض تاكليف الواكةل و  واملسريين دلهيا حافز قوي لالإ

رشاكت الكثيفة ابل صول املراقبة و تلبية احتياجات املقرضني، وكذكل لعدم قدرة املستمثرين واملقرضني يف ال 

 الفكرية يف التعرف عىل ال صول الغري ملموسة الناجتة عن ادليون يف القوامئ املالية.

ىل أ ن الإفصاح عن  ANA 2012و ALأ شارت دراسة  ختفيض تلكفة رأ س املال : – 3 – 3 اإ

 رأ س املال الفكري يسامه يف ختفيض تلكفة رأ س املال وحتسني التدفقات النقدية للرشكة.

دور الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف متويل املشاريع بواسطة رشاكت رأ س املال  – 4 – 3

املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية  رأ سو جودة املعلومات املفصح عهنا حول  أ مهيةتزداد   اخملاطر:

لك هذا من زاوية املبادر توضيح املال اخملاطر بزايدة معر و تطور املشاريع و ميكن  رأ سعن طريق رشاكت 

 و اخملاطر برأ س املال.

 من زاوية املبادر ابملرشوع : – 1 – 4 – 3

 : للمخاطر برأ س املال رشوعتربير سعر املسامهة املقرتح من قبل املبادر ابمل  – 1 – 1  - 4 – 3

ن استناد املبادر ابملرشوع يف حتديده قمية مسامهة رشكة رأ س املال اخلاطر عىل طريقة  رأ س املال اإ

رفاقها مبعلومات مالية ووصفية عن ال صول الفكرية املسامهة يف معلية خلق القمية من شآ نه أ ن  الفكري واإ

جيعل اخملاطر برأ س املال ينظر لسعر املسامهة املقرتح من قبل املبادر ابملرشوع بآ نه مت بناءا عىل حتديد قمية 

 أ كرث حقيقية للمؤسسة وليس قمية عالية وومهية.

ن تقديرات خمطط ال عامل  فرضيات خمطط ال عامل : و جودة زايدة موثوقية – 2 – 1 – 4 – 3 اإ

رفاق خمطط ال عامل مبعلومات عن رأ س املال  ل أ ن اإ تبقى جمّرد وعود اجلدل حول موثوقيهتا يبقى مطروحا، اإ

ماكهنا أ ن تسامه يف توضيح  Thesaurusالفكري مكوازنة  وكذا معطيات حول مردودية ال صول الفكرية ابإ

 قدرة ال صول الفكرية واملادية عىل خلق القمية وحتقيق ال هداف املسطرة املوضوعة يف خمطط ال عامل.
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 من زاوية اخملاطر برأ س املال : – 2 – 4 – 3 

يسامه الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف  تقليص خماطر عدم متاثل املعلومة : – 1 – 2 – 4 – 3

تقليص خماطر عدم متاثل املعلومة خاصة يف املرحةل ال ولية دلراسة املرشوع ابلنس بة للمخاطر برأ س املال، 

ىل أ ن  20%فالإفصاح عىل أ ن  ضافة اإ من زابئن املؤسسة ليسو يف حاةل جيدة أ ي قدرهتم الئامتنية ضعيفة، اإ

نذار بعدم الاس مترارية و متويل املرشوع ابلنس بة معدل الولء الزبوين للمؤ  ماكنه أ ن ميثل اإ سسة ضعيف ابإ

شارة لتحديد اخملاطر اليت تعرتض املرشوع واليت ميكن جتاوزها.  للمخاطر أ و اإ

ماكنه  ختفيض تاكليف املراجعة املعمقة : – 1 – 2 – 4 – 3 ن الإفصاح عن رأ س املال الفكري ابإ اإ

أ ن خيفض من تاكليف املراجعة املعمقة ابلنس بة للمخاطر برأ س املال واليت تعترب هممة يف تقليص خماطر عدم 

متاثل املعلومة ومعرفة جودة و موثوقية فرضيات خمطط ال عامل،  لك هذا من خالل تفعيل مرحةل ادلراسة 

ابلعامتد عىل املعلومات املفصح عهنا حول رأ س املال الفكري وقدرة ال صول اجملمعة ع وذكل وال ولية للمرش 

 للنقد عىل اس تقطاب الزابئن و احلمك عىل فرضيات خمطط ال عامل ابلنس بة للمخاطر برأ س املال.

ن تقليص تاكليف املراجعة املعمقة من شآ نه احلفاظ عىل صناع ار ة رأ س املال اخملاطر وجتنب الاختياإ

 لعكيس ومتويل أ كرب عدد من املشاريع.ا
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 خالصة الفصل الثاين:

املال الفكري، و هذا حتت  رأ سو الاقتصادية مبوضوع  الإداريةاحملاسبية و  ال دبياتاهمتت عديد 

لعديد التسميات  ىل ابل ساسهبذه التسمية يعود  أ خذان أ ن اإ التفصيل ادلقيق و العميق اذلي ظهر مبجرد  اإ

 املال الفكري. رأ سالغري ملموسة حتت تسمية  ال صولتناول 

ضافة AFو  BMقدم  ىل اإ ىلاملال الفكري و قسامها  رأ سمكوانت  TB اإ عرض )مجمعة  أ صول اإ

 ة الاقتصادية.آ  خلق القمية يف املنش مبدأ  طلب )موردة للنقد( و هذا ابلعامتد عىل  أ صولللنقد( و 

ن اكن بشلك  الغري ملموسة ال صولاملال الفكري من وهجة نظر حماسبية حتت تسمية  رأ ستناول  اإ

ىلضيق، و يعود لك هذا  و اليت تمتثل يف ال ساس  العقبات اليت تعرتض القياس و الاعرتاف احملاس يب به، اإ

ىل صعوبة حتديد تلكفأ  يف عدم  ضافة اإ ة بعض اكدة التدفقات النقدية املرتبطة هبذا النوع من ال صول، اإ

واهجته معوقات مرتبطة بتقدير التدفقات  ام أ ن قياس مردودية ال صول الغري ملموسةالعنارص غري امللموسة، ك

 النقدية لها و كذا صعوبة حرص مدة التقدير و حتديد اخملاطر اليت تعكس معامل حتيني هذه التدفقات.

بني القمية حماوةل تفسري الفرق  هاأ مه املال الفكري،  رأ سبرزت عديد ادلوافع للقياس و التقرير عن 

ضافةت الاقتصادية، آ  ادلفرتية و السوقية للمنش ىل اإ جيادحماوةل  اإ املال الفكري  رأ سطرق تستند عىل  اإ

 ت الاقتصادية.آ  لتحديد قمية املنش

ىلاملال الفكري، بداية بطرق القمية ادلفرتية  رأ سلك هذا برزت عديد الطرق املبتكرة لقياس  أ مام  اإ

جامليةالسوقية و اليت تقدم قمية  املقاييس  أ يضااملال الفكري و غري مفصةل خملتلف مكوانته، ظهرت  لرأ س اإ

ىلاليت تستند   نظرا لعدم وجود خوارزمية جتمع بني هذه كثرياملؤرشات و اليت بدورها تعرضت لنقد  اإ

 املؤرشات.

 لإشاكليةحال  TBا طريقة و كذ AFو  BMشلك بعد ذكل ظهور الطرق اخملتلطة خاصة طريقة  

 .الفكرية لل صولاملال الفكري، حيث مجعت هذه الطرق بني القياس الغري مايل و القياس املايل  رأ سقياس 

ىل أ ن القياس املايل يقدم  لل صوليقدم القياس الغري املايل  ضافة اإ الفكرية تنقيط جلودهتا و نوعيهتا، اإ

 .ال صولالقمية الاستبدالية و كذا قمية مردودية هذه 

تعددت اس تخدامات قياس رأ س املال الفكري خاصة ابلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب المتويل، 

معرفة  متايل لرأ س املال الفكري يف حتديد جودة ال صول الفكرية و من املحيث يسامه القياس الغري 

الاحتياج المتوييل لإعادة تشكيلها يف حاةل اهتالكها، كام أ ن القياس املايل لرأ س املال الفكري يسامه يف تمثني 

 . Goodwillخاصة تقومي الشهرة  الاقرتاضيةة ما يزيد من قميهتا و قدرهتا آ  الفكرية للمنش ال صول
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املعوقات اليت تعرتض املشاريع املبادرة بطلب  ل غلباملال الفكري حلول  لرأ سيقدم القياس املايل 

املال اخملاطر خاصة ما تعلق مبرحةل ادلراسة التقيميية القبلية للمرشوع من وهجة نظر  رأ سالمتويل من رشاكت 

 املبادر.

من حتديد تلكفة خلق املرشوع  TBتسمح طريقة التلكفة الاستبدالية الصافية لرأ س املال الفكري لـ 

أ ي تلكفة اقتناء ال صول املادية و الفكرية و هو ما يعترب همام ابلنس بة للمشاريع املبادرة بمتويل مرحةل 

الطريقة يف حتديد مسامهة  الانطالق عن طريق رشاكت رأ س املال اخملاطر، كام ميكن الاستناد عىل هذه

 طريف العملية المتويلية.

ضافة AFو  BMتطرح طريقة  ت آ  حلول للمعوقات التقنية يف حتديد قمية املنش TBلطريقة  اإ

املال  رأ سمن رشاكت  متويل مرحةل المنو ال ويل و التطوير الاقتصادية و اليت تعرتض املشاريع املبادرة بطلب 

و ابلتايل جتاوز اجلدل حول فرضيات تقديرات خمطط  n-1اخملاطر، حيث يكفي التدفق النقدي للس نة 

 اذلي تطرحه طريقة حتيني التدفقات النقدية. gو كذا تقدير معامل التحيني و املعامل  ال عامل

قمية املؤسسة وفق طاقهتا  أ ي،  Premoneyمتكن الطريقتني السالفيت اذلكر يف حتديد القمية 

 أ صولة ابلعامتد عىل آ  الاستامثرية احلالية، عىل عكس طريقة حتيني التدفقات النقدية و اليت تقدم قمية املنش

حقيقية لها  أ كرثة و حتديد قمية آ  ، لك هذا يسمح بتحديد جمال تقيمي منطقي للمنشمس تقبلية غري موجودة بعد

املال اخملاطر من  رأ سمن رشاكت  مرحةل المنو ال ويل و مرحةل التطويرمتويل بطلب  ينيسمح للمبادر  ما

عطاء اذلي يقيه  ال مثلاملال، كام يسمح هل مبعرفة الرفع املايل  برأ سسعر مسامهة منطقي و حقيقي للمخاطر  اإ

 من خطر متيع مسامهته.

ن الهدف الرئييس لقياس رأ س املال الفكري هو التقرير و الإفصاح عنه خملتل ف ال طراف املهمتة اإ

املال  رأ سخارجية، كام تزداد أ مهية و جودة املعلومات املفصح عهنا حول ة سواء اكنت داخلية أ و آ  ابملنش

 الفكري بزايدة معر و حياة املرشوع و املنشآ ة.

ن ة، كام يسامه يف زايدة موثوقية آ  الإفصاح عن رأ س املال الفكري يقدم نظرة عن جودة أ صول املنش اإ

من  مرحةل المنو ال ويل و التطوير ابلنس بة للمبادرين بطلب متويل خاصة خمطط ال عامل و فرضياتتقديرات 

 .رشاكت رأ س املال اخملاطر و يربر سعر املسامهة املقرتح للمخاطر برأ س املال

ن خطر عدم  أ يضااملال الفكري يقلل من خطر عدم متاثل املعلومة و يقلص  رأ سالتقرير عن  اإ

املال من تقليص تاكليف ادلراسة املعمقة و ذكل بتفعيل مرحةل ادلراسة  برأ ساكدة، كام يسمح للمخاطر ال  

ة و مدى قدرهتا عىل آ  املنش أ صولاذلي يوحض جودة  ،املال الفكري رأ سللمرشوع ابلعامتد عىل تقرير  ال ولية
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 رأ سر العكيس ابلنس بة لرشاكت ما يقلص خطر الاختيا ال عاملخلق القمية و مطابقهتا مع فرضيات خمطط 

 ر.املال اخملاط

ن سقاطاالنتاجئ النظرية السابقة تس تدعي  اإ يف الفصل  يهنفصل ف  أ نتطبيقيا لها، و هو ما س نحاول  اإ

  الثالث.



 

 الفصل الثالث

دراسة تطبيقية من منظور مرشوع 

 الاحتاد الصيدالين القس نطيين

UPC 
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 متهيد:

اجلانب النظري عىل دراسة حاةل و هذا بأ خذان ملرشوع الاحتاد  ا سقاطحناول من خالل هذا الفصل 

املال الفكري يف متويل  رأ سالصيدالين القس نطيين منوذجا، حيث سيمت تناول أ مهية القياس و اال فصاح عن 

مال خماطر جزائرية، أ ي تبيان أ مهية و اس تخدامات القياس و  رأ سعن طريق رشكة  UPCمرشوع 

يف حصوهل عىل  UPCاال فصاح عن رأ س املال الفكري من منظور مرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

 متويل مرشوع تطوير الصيدالين يفمرشوع الاحتاد رشكة رأ س مال خماطر جزائرية، و يمتثل  ل منالمتوي

نتاجية لصناعة ال دوية السائةل ذات الشلك احلقين لالس تعامل البرشيال  .جناز وحدة ا 

و هذا  و لتحقيق لك ما س بق س نتناول مرشوع التطوير لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين

للمبادر و هذا لتحديد مث القيام مبختلف ادلراسات التقيميية القبلية  ، UPCبتقدمي خمطط أ عامل مرشوع 

عداد موازنة حول رأ س املال الفكري  اختبار أ مثلية الرتكيب املايل للمرشوع، جمال تقيمي املرشوع و و حماوةل ا 

أ مهيهتا  و كذا UPCمبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين  و تبيان أ مهية اال فصاح عهنا ابلنس بة للمبادرين

رشكة رأ س مال ل  UPC رشكةابلنس بة للمخاطرين برأ س املال، و نهني  هذه ادلراسة بتناول كيفية اختيار 

عطاء صورة عن واقع هذه الصناعة يف اجلزائر. لمتويل مرشوع التطوير خماطر جزائرية  و ا 

عداد موازنة   ن معلية تقيمي و ا  لرشكة رأ س الاحتاد الصيدالين القس نطيين  حول رأ س املال الفكريا 

، أ ي أ ن قمي الرشكة املتحصل علهيا متثل قميهتا  31/12/2012تمت ابملعطيات املقفةل حلساابت الرشكة يف 

و هذا بغرض القيام بعملية متويل مرشوع  01/01/2013أ ي يف  2013و بداية  2012 31/12بتارخي

 .2013التطوير يف الثاليث ال ول من س نة 

لكن قبل لك هذا س نحاول تقدمي نبذة اترخيية عن نشاط و نشأ ة رشكة الاحتاد الصيدالين 

 القس نطيين، و تناول خمتلف مراحل تطور الرشكة.
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 UPCاملبحث ال ول : عرض عام لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

املتغريات أ مهها خصخصة ادلوةل لهذا شهد قطاع صناعة وتوزيع املنتجات الصيدالنية يف اجلزائر عديد 

القطاع، ما جعل بعديد املتعاملني الاقتصاديني ا ىل تأ سيس رشاكت تعىن بتوزيع وصناعة املنتجات 

 الاحتاد الصيدالين القس نطيين. ة، ومن بني هذه الرشاكت تأ سست رشكة الصيدالني
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 : UPCالتعريف برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين -1

الوطنية ابملنتجات الصيدالنية تمت ابالعامتد عىل ثالث منابع رئيس ية يه :  اكنت معلية تزويد السوق

نتاج احمليل من خال وأ يضا  GSKو Sanofi Aventisل مؤسسات اتبعة جملمعات دولية ثل الاس ترياد، اال 

نتاج الوطين من خال  ل مجمع صيدال.اال 

ترشف  اال دوية يف اجلزائر مراقبة من قبل ادلوةل واليت بدورهم اكنت معلية توزيع  1995قبل س نة 

 Enopharmو Enaphormعىل معلية التوزيع من خالل ثالث مؤسسات رئيس ية يه : 

 .Encophormو

ادلوةل اجلزائرية خبصخصة السوق الصيدالين ما مسح لعديد اخلواص بولوج  تم قام 1995منذ س نة 

، تأ سست الرشكة ذات املسؤولية القس نطيينرشكة الاحتاد الصيدالين  هذا القطاع ومن بني هؤالء اخلواص

للمنتجات  ةلم من قبل الس يد الصاحل عرابت كرشكة تعىن ابلتوزيع ابمجل 1997س نة  UPCاحملدودة 

منتجات الصيدالنية وحتولت ا ىل ل م ا ىل رشكة مس توردة ل  1998، مث حتولت س نة للصيدليات الصيدالنية

، ختلت الرشكة 2008وأ ضافت ا ىل الاس ترياد نشاط التعبئة والتغليف، وهذا منذ س نة التوزيع ابمجلةل 

 واكتفت ابالس ترياد والتغليف والتعبئة للمنتجات الصيدالنية. ةل للصيدلياتبعدها عىل التوزيع ابمجل

، 2000تقع الرشكة ابملنطقة الصناعية الرمال بقس نطينة، حيث مت اقتناء هذا املقر وهتيئته س نة 

 مبنية. 2م 2000مهنا  2م 8000حيث يرتبع  عىل مساحة تصل ا ىل 

يقدر رأ س مال رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين بعد القيام بعديد معليات رفع رأ س املال 

ضافة معظم الاحتياطات الاختيارية و يقدر عدد عامل الرشكة ب   000.00 000 300بـ  133دج و هذا اب 

داريني و تقنيني، همن 5صيادةل و  9عامل من بيهنم  مالك الرشكة تغيري يف الشلك  أ جرىدسني ا ضافة ا ىل ا 

ضافة رشاكء من نفس  2013القانوين لها و هذا بداية من س نة  العائةل لتتحول ا ىل رشكة ذات أ سهم و هذا اب 

 املالكة.

 نشاط الرشكة : – 2

ضافة ا ىل لبائع  امجلةل يمتثل النشاط الرئييس للرشكة يف اس ترياد وتوزيع املنتجات الصيدالنية ، ا 

 .VRACتعبئة وتغليف املنتجات النصف مصنعة ذات الشلك اجلاف 

( وهذا امليكروبيولوجية و كام تقوم الرشكة مبراقبة جودة املنتجات الصيدالنية )املراقبة الفزييوكمييائية

جنازه س نة  كام يقدم اخملرب خدمات م مبوافقة وزارة الصحة،  2010ابالعامتد عىل خمرب مراقبة اجلودة واذلي مت ا 

 اخلارجية. ال دويةخملابر 
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من الزابئن واملمتثلني يف موزع  امجلةل ةل عىل مجموعة تعمتد الرشكة عىل نشاط التوزيع ابمجل

 150اكمل الرتاب الوطين واذلين يقدر عددمه بـ  املوزعني عىل Grossistes Répartiteurs)للصيدليات)

 موزع منترشين عىل رشق ووسط وغرب البالد.

 قامئة ل مه زابئن رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين  ( :1-3جدول رمق )

 زابئن هجة الوسط زابئن هجة الغرب زابئن هجة الرشق

GH-MED 

BOUYEMA 

SETIF – 1 

SETIF – 2 

CVM 

DJOUINI 

CHER MEDIC 

GENI PHARM 

GILO PHARM 

YOUGARA 

RAM RAM 

SM MEDICAL 

ALPH PHARM 

BIOPURE 

BLIDA 

NMC 

HYDRA PHARM 

BIOPURE 

ABC MED 

DEF MED 

DIMED 

MEDICENTRE 

PHRCOS 

ETTOUBA 

MAC PHARM 

عداد الباحث ابالعامتد عىل املعطيات املقدمة املصدر :  من قبل الرشكةمن ا 

، سكيكدة واجلزائر العامصة جبمركة منتجاهتا الصيدالنية من خالل ميناء عنابة و UPCرشكة  ومتق

و ميكن اال شارة  ،رشاكة مع عديد املوردين واملنتجني ال وروبيني للمنتجات الصيدالنية UPCلرشكة  أ نكام 

 من خالل الآيت :ا ىل أ مههم 

- ASTELLAS. 

- BOUCHARA – RECORDATI. 

- BAYER SCHERING PHARMA. 

- BAYER SANTE FAMILIALE. 

- EHEISI SA. 

- THEA (EUROPHTA). 
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- LEO PHARMA. 

- ZAMBON. 

- BMS. 

- OTSUKA. 

- GSK. 

- EISAI SAS. 

- LIFE – PHARMA. 

- LISA PHARMA. 

- JANSSEN. 

- ASTELLAS. 

- BOUCHARA. 

- IPSEN PHARMA. 

- NOVAA ARGENTIA. 

 الهيلك التنظمي  للرشكة : – 3

ال عن طريق حومكة  ن حتقيق ال هداف اال سرتاتيجية لرشكة اال حتاد الصيدالين القس نطيين ال يمت ا  ا 

جيدة، وهو ما يتطلب تكييف تنظمي الرشكة مع خمتلف التغريات اليت شهدهتا، وقد اقتىض لك هذا تغيري يف 

خمتلف الاختالالت الوظيفية اليت قد تواهجها، وقد مّس هذا الهيلك التنظمي  للرشكة وهذا حماوةل لشطب 

دماج مصاحل  ضافة ا ىل ا  التغيري الهيلك  املصاحل الرئيس ية للرشكة وهذا هبدف الاس تغالل ال مثل للعامل، ا 

جديدة تتوافق مع التغريات اليت طرأ ت عىل الرشكة واليت تمتثل أ ساسا يف ا ضافة مصلحة خاصة بورشة 

حتاد الصيدالين الارشكة اال شارة ا ىل الهيلك التنظمي  ل  يف وكذا خمرب مراقبة اجلودة وميكنالتعبئة والتغل 

 القس نطيين من خالل الشلك التايل :
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 الاحتاد الصيدالين القس نطيين( : الهيلك التنظمي  لرشكة 1-3شلك رمق ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

عداد الباحث ابالعامتد عىل املعطيات املقدمة من قبل الرشكة مناملصدر :  ا 

 املدير العام

 اال دارة

ةالتقني  

 امللكفة

درياابالس ت  

ة املديري

ةالتجاري  

 مديرية

 اال دارة

ةو املالي  

 ةمديري

ضامن 

و 

 مراقبة

 اجلودة

ة مديري

 ال عامل

ةنيالقانو   

مديرية 

التعبئة 

و 

 التغليف

خمرب 

ةاملراقب  

مديرية 

 اال عالم

 لآيلا

 البرشيةمصلحة املوارد 

ت مصلحة المتوين م  

 امجلركة مصلحة

 مصلحة احملاس بة و املالية

 العامة مصلحة الوسائل

 مصلحة النظافة و ال من

مصلحة المنوين 

ابملنتجات النصف م 

 و م ت و ت

ورشة التعبئة و 

 التغليف

خمزون املنتجات النصف م 

 تو  و م ت

ةمصلحة الصيان  

اممساعدة املدير الع  



 UPCالاحتاد الصيدالين القس نطيين الفصل الثالث: دراسة تطبيقية من منظور مرشوع 

160 

 

خالل الشلك السابق يتضح ابن تنظمي الرشكة هميلك بشلك وظيف  و هذا ليك يامتىش مع من  

 تعترب من املؤسسات متوسطة احلجم و هذا ابلنظر لعدد العامةل فهيا. أ هناطبيعة نشاطها و جحمها، حيث 

يوحض الهيلك التنظمي  للرشكة الوظائف الرئيس ية و اليت ميكن حرصها يف: الوظيفة التقنية اليت  

القانونية، وظيفة التعبئة و  ال عاملو املالية، وظيفة  اال دارةيرشف علهيا صيديل، الوظيفة التجارية، وظيفة 

ضافة ا ىل مديرية اال عالم الآيلمراقبة اجلودة و التغليف، وظيفة ضامن  .، و خمرب املراقبة، ا 

 :ال يتالرئيس ية من خالل  ملديرايتاملهام اليت تعىن هبا ا أ مها جياز ميكن  

عىل اس تقبال املنتجات  اال رشافالتقنية يف  للمديريةتمتثل املهام الرئيس ية  التقنية: املديرية–1 – 3

و اليت يرشف علهيا صيديل بوظيفة مدير تقين و العمل  املس توردةالهنائية املس توردة و حترير احلصص 

 ابلتنس يق مع مصلحة التجارة.

 التالية: عىل املهام ةترشف املديرية التجاري :التجارية املديرية–2– 3

ضافةتطوير بيع املنتجات التامة املس توردة -  ا ىل املنتجات املعبأ ة و املغلفة من قبل الرشكة. ا 

 املنتجات لبائع  امجلةل. توزيع متابعة معلية -

 .ابلعمالء متابعة ملفات السداد املتعلقة-

 .املعبأ ةاجات الرشكة من املنتجات التامة املس توردة و يحتديد احت -

 لوقوع مشلكة النفاذ.تس يري خمزون املنتجات التامة تفاداي -

 تتعدد هماهما بتعدد املصاحل التابعة لها: :و املالية اال دارة مديرية–3– 3 

 و من ابرز هماهما:مصلحة املوارد البرشية: –1–3– 3

دارة ال فراد-  و العاملني. ا 

عداد -  .ل جوراا 

 .ال فرادتنظمي و ختطيط تكوين العامل و -

 السهر عىل املتابعة الصحية و التكفل اجامتعيا ابلعامل.-

 ترشف مصلحة احملاس بة عىل املهام التالية:مصلحة احملاس بة و املالية: –2–3– 3

 املتابعة و اال رشاف و مراقبة حساابت املؤسسة.-

 التس يري املايل للرشكة.-

عداد خمططات ال عامل و القيام مبختلف ادلراسات املالية.-  ا 

 البحث عن مصادر المتويل املناس بة.-
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اخلارجية من بنوك و مديرية الرضائب و  ال طرافهتمت مصلحة احملاس بة و املالية بعالقة الرشكة مع خمتلف  -

 الضامن الاجامتع ،....اخل.

عداد و متابعة   مصلحة المتوين ابملنتجات التامة املس توردة:–3–3– 3 ترشف هذه املصلحة عىل ا 

 املس توردة . التامة الطلبيات اخلاصة ابملنتجات

امجلريك امللكف جبمركة ترشف هذه املصلحة عىل التنس يق مع الوكيل مصلحة امجلركة: –4–3– 3

ضافة ا ىل القيام بعمليات التوطني الالزمة يف البنوك.  املنتجات التامة املس توردة و النصف مصنعة، ا 

 .ال منيضاف ا ىل هذا مصاحل الوسائل العامة و كذا النظافة و 

الربامج تسعى وظيفة اال دارة و املالية ا ىل التنس يق بني خمتلف اال دارات و ال قسام ضامان لتنفيذ  

 املسطرة و ال هداف املرجوة.

 ميكن اال شارة ا ىل ابرز املهام اخلاصة هبذه الوظيفة من خالل ال يت::ال عامل القانونية مديرية–4– 3 

عداد و تس يري امللفات املتعلقة ابلرتخيص للمنتج ابلولوج لل سواق.-  ا 

 القوانني املنظمة لها.مراقبة اال شهار و الرتوجي ملنتجات الرشكة و هذا ابحرتام -

اال رشاف عىل املهام الاقتصادية اليت تعىن بسعر ادلواء و سعر التعويض، و هذا ابحرتام لك اللواحئ القانونية -

 ذلكل.

عداد ملفات سعر تلكفة املنتجات املس توردة و املعبأ ة.-  اال رشاف عىل ا 

عداد مواد التعبئة و التغليف و ورقة ا- ملعلومات اليت تربز خصائص و مكوانت اال رشاف و متابعة رشوط ا 

 ال دوية و هذا ابلتنس يق مع وزارة الصحة و اخملرب الوطين ملراقبة املنتجات الصيدالنية.

بفضل فريق كفء و مؤهل مشلك من صيادةل و همندسني  :ضامن و مراقبة اجلودة مديرية–5– 3 

دارة ضامن و مراقبة اجلودة   التالية: املهامعىل و تقنيني سامني، ترشف ا 

 التدقيق ادلاخيل، تدقيق املوردين وفقا للمعايري املعمول هبا.-

نتاج املعبأ  و املغلف و مراقبة اجلودة.-  مراجعة ملفات حصص اال 

 املصادقة التحليلية و املصادقة عىل رشوط النظافة، و رشوط معليات التعبئة و التغليف و احلفظ.-

 تأ هيل املباين و املعدات.-

 حفص و معايرة أ هجزة و أ دوات القياس. املقايسة و-

 تس يري امللفات.-

ضافة ا ىل مواد التعبئة و التغليف.-  مراقبة املنتجات النصف مصنعة املس توردة، ا 
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 تعبئهتا و تغليفها . مت مراقبة املنتجات التامة اليت-

 همام خمرب املراقبة يف ال يت : أ مهتمتثل  :خمرب املراقبة–6– 3 

 الفحص.اس تقبال عينات -

 املراقبة الفزييوكمييائية.-

 املراقبة التحليلية.-

 املراقبة امليكروبيولوجية.-

نتاج أ ي  املديريةيرشف عىل هذه  :التعبئة و التغليف مديرية–7– 3  صيديل بوظيفة مدير تقين لال 

نتاجية.   تعبئة و تغليف املنتجات النصف مصنعة، حيث تعترب هذه الوظيفة وظيفة ا 

 فقد مت تقس مي مديرية التعبئة و التغليف ا ىل عدة مصاحل أ مهها: املديريةو لتحقيق أ هداف هذه  

تمتثل أ مه همام هذه املصلحة يف اال رشاف عىل معلية المتوين ابملنتجات مصلحة المتوين:–1–6– 3

عداد الطلبيات  املرتبطة مبواد التعبئة النصف مصنعة ذات الشلك اجلاف و املمتثةل يف ال قراص ادلوائية، و ا 

 و التغليف ابالعامتد عىل خمطط المتوين املعد سلفا.

تمتثل همام هذه الوظيفة يف الاس تغالل ال مثل لتجهزيات ورشة التعبئة و التغليف: –2–6– 3

بقاء عىل وضعيهتا مضن الرشوط املطلوبة و الرضورية لالس تغالل من خالل  التعبئة و التغليف و اال 

نتاج وفق معايري اجلودة  الاس تعانة مبصلحة الصيانة، ا ىل جانب هذا العمل عىل حتقيق ال هداف املرجوة لال 

 اخملطط لها. 

 اجناز املهام التالية: ا ىلاملديرية تسعى الرشكة من خالل هذه : الآيل اال عالم مديرية–8– 3

وضع و تفعيل نظم املعلومات يف الرشكة، اكلش باكت و املوقع عىل ش بكة الانرتنت، قواعد البياانت، و -

 اخلوادم.......اخل.

 العمل عىل امن و رسية املعلومات.-

 .أ هجزة اال عالم الآيل حظريةتس يري -

 صيانة أ هجزة اال عالم الآيل.-

 ش باكت بني خمتلف أ هجزة اال عالم الآيل.ال ربط -

 .IPضامن خدمة الهاتف بنظام -

 صيانة أ هجزة الهاتف و الش باكت.-

 ضامن خدمة الهاتف و الانرتنت.-
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ن  ليهضامن و اس مترارية أ ي رشكة يتطلب القيام ابستامثرات جديدة و هذا ما تسعى  ا  رشكة الاحتاد  ا 

نتاجية لل دوية السائةل  الصيدالين القس نطيين من خالل اجناز مرشوع تطوير يمتثل يف  يف شلكهاوحدة ا 

عدادلك هذا مت  أ مام، و ذات الاس تعامل البرشي احلقين  لهذا املرشوع.  أ عاملخمطط  ا 
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 UPCعرض ملرشوع خمطط تطوير رشكة اال حتاد الصيدالين القس نطيين  املبحث الثاين :

رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين و اذلي يمتثل  أ عاملالل هذا املبحث حناول تقدمي خمطط من خ 

نتاجية تطوير يف اجناز مرشوع ، ذات الاس تعامل البرشي احلقين يف شلكهاالسائةل  دويةلل   يمتثل يف وحدة ا 

س نتناول فيه تقدمي استامثرات املرشوع و كذا اجلوانب املالية املرتبطة به، لكن قبل لك هذا س نقوم و اذلي 

 بتقدمي عرض عام حول املرشوع.
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 العرض العام للمرشوع : –1

 لية للمرشوع.ماالغري  اجلوانبخالل هذا العنرص عرض  من يمت

 ملخص حول املرشوع : – 1 – 1

الف وتركزي عديد اجملمعات تطورات وتغريات عديدة أ مهها : حتيشهد عامل صناعة املنتجات ادلوائية 

، ارتفاع يف فاتورة اس ترياد ال دوية، تيف شلك تكتالت، تقلبات كبرية يف أ سعار رصف العمال العاملية

واليت يواهجها  ،ميةالس ياسات اليت تعمتدها بعض ادلول يف عدم تعويض ال دوية من قبل السلطات العمو 

فالس  بعض احلساابت والصناديق الاجامتعية، يضاف ا ىل هذا بروز ال دوية اجلنس ية. يف ا 

 فاتورة ا ىل مرافقة ادلوةل يف س ياسة تطوير صناعة صيدالنية حملية قوية وتقليص UPCتسعى رشكة 

 العالج للجميع. و للعالج، وهذا للوصول ا ىل ضامن الصحة ةالاس ترياد وختفيض التلكفة الاجامتعي

نتاجية لصناعة املنتجات ادلوائية ،يف ا جناز مصنع UPCيمتثل مرشوع  ضافة وحدة ا   السائةل أ ي ا 

جناز املباين والرتكيبات والتجهزيات اذات الاس تخدام البرشي يف شلكهام احلقين، ولهذا ف ن الرشكة س تقوم اب 

نتاجية والتسويقية لوحدات ال مبوالت  احلقنية. الالزمة للعملية اال 

نتاج  نتاجية تمتثل يف ا  ن قدرة هذه الوحدة اال   6000.000يقارب  اوحدة يف اليوم أ ي م 20.000ا 

يسمح هذا املصنع أ يضا ابلقيام بعديد ، ساعات يوميا يف املرحةل ال وىل x 1 8وحدة يف الس نة مبعدل معل 

ضافة خطو  مع ،التوس يعات ماكنية ا  نتاج أ خرى ا ضافيةا   .ط ا 

ذات الشلك  السائةل ل اس ترياد املنتجات ادلوائيةاالرئييس لهذا املرشوع يف استبديمتثل الهدف 

نتاج حميل تنافيس ما يسمح بتخفيض سعر ادلواء ورفع الرحب العاليج للمريض.  احلقين اب 

ّن الاس ترياد من اخلارج يعترب ملكفا ا ضافة ا ىل خطر نقص وعدم توفر املنتج، ما جيعل هذا  ا 

ت اليت قام هبا املبادر الس يد الصاحل عرابت عىل راسعت عديد الزاي ،اسرتاتيج  يف أ كرث من حمورالاستامثر 

 مس توى أ كرث من مصنع يف أ ورواب عىل حتديد واختيار التجهزيات التكنولوجية ال كرث تطورا.

نشاؤها،  بمنص 175  رشوع.سيمت تكويهنم يف اخلارج عند اكامتل امل  10معل دامئ سيمت ا 

 واقع الصناعة ادلوائية يف اجلزائر والعامل : – 2 – 1

نتاج الوطين يف صناعة ال دوية من خالل اس تغالل  اكن لغياب البحث العميل يف اجلزائر أ ثر عىل اال 

نتاج ال دوية اجلنس ية.اخرتاع براءات   غري محمية ل جل ا 

نع اس ترياد م ذا من خالل وه للمنتجات الصيدالنيةنتاج احمليل اال   عىل حتفزي ادلوةل اجلزائرية معلت

نتاجه حمليا سواء اكن جنيس أ و أ صيل.  أ ي دواء يمت ا 
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 اليا من خالل منح تراخيص لتصنيعهحم عديد الرشاكت الصيدالنية ادلولية صناعة ال دوية تفضل 

 للسوق اجلزائرية. اوتسويقه

اجلزائر خاصة هذه اال سرتاتيجية مسحت بظهور فاعلني جدد يف ميدان الصناعة الصيدالنية يف 

الصيدالنية، ا ن رشط تسجيل ادلواء  نتجاتاخلواص اذلين حتينوا هذه الفرصة لولوج سوق وصناعة امل 

ماكنه أ ن يسمح  مس بقا قبل تسويقه وتسجيهل يف قامئة ال دوية اليت تعوض من قبل الضامن الاجامتع  اب 

 ل جل حامية الصناعة احمللية. الاس تريادكبح ب لدلوةل اجلزائرية 

ص اذلين قاموا امتوقع عديد اخلو  منمهت خصخصة السوق الصيدالين يف اجلزائر ام س 1995ذ من

طار القوانني نشاطهم من خاللبتطوير  تباع منطق اقتصادي يف ا   والترشيعات املالية. ا 

نتاج احمليل ترتكز عىلصناعة صيدالنية  حاولت ادلوةل اجلزائرية تأ سيس ما  هو، و تمنية وتطوير اال 

يف استيعاب و  أ مال الصناعةالتكوين اذلي هل عالقة هبذا النوع من  و مرافقة وتمنية البحث العلم يتطلب 

نتاج   الصيدالين يف اجلزائر.تطوير اال 

ن ماكهنا  ا  وية ا يسامه يف استبدال ال دمم تلكفة ادلواءساعد هذا عىل ختفيض سعر ت أ ن هذه الرؤية اب 

هممة وحمتية للولوج ا ىل حضن الاقتصاد و تلغ  دور احلكومة  ال اأ هناملس توردة بأ خرى منتجة حمليا، كام 

 احلصول عىل العضوية يف املنظمة العاملية للتجارة. والعامل  

عادة هيلكة لعديد اجملمعات الصناعية يف شلك  أ يضا صناعة ال دوية يف العامل يف ظل لك هذا تشهد ا 

دماج ما متخض عنه وحدات صناعية جديدة متحدة مثل :  و  GSKو  Sanofi Aventisمعليات ا 

Pfizer. 

ن ال سرتاتيجية السابقة املتعلقة مقارنة اباال سرتاتيجية اجلديدة للمجمعات الكربى يف العامل  اثر ا 

 ابالستامثر ال تاكد تذكر.

هذه اجملمعات الكربى السالفة اذلكر تواجه حتدايت جديدة عاملية أ مهها ظهور وبروز الهند يف ميدان 

آس يا، وكذكل خسارة براءات  ضافة ا ىل دول رشق أ قىص أ خرتاع اخلاصة بس نوات الاصناعة ال دوية ا 

يضاف ا ىل هذا تضخم تاكليف البحث، نزاع حول براءات الاخرتاع اليت تسمح  ،الامثنينات من القرن املايض

 بعالج ال مراض املس تعصية مثل الس يدا.

ن تعبئة هجود هذه اجملمعات الكربى حنو أ هداف واسرتاتيجيات أ خرى ميثل فرصة وحقل مفتوح  ا 

 لربوز فاعلني جدد يف السوق اجلزائري.
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ر صناعة حملية صيدالنية وهذا قبل وصول ودخول يهذه الفرصة جيب أ ن توظف ملصلحة تطو 

لصناعة ال مبوالت  UPCمصنعني جدد خاصة من القارة الآس يوية، من هذه الرؤية أ سس مرشوع تطوير 

 احلقنية ذات الاس تخدام البرشي.

الاس هتالكية ترساب للعمةل الصعبة، متثل لك معلية اس ترياد للمنتجات  حاةل الاقتصاد اجلزائرييف 

 ة لهذا ا سرتاتيجية وحيدة لسعر أ قل من املس تورد تسمح بوقف نزيف العمةل الصعبة.كنتيج

 مما س بق ميكن اس تخالص ما ييل:

 لمنتجات الصيدالنية.ل  حملية اجلهاز القانوين والترشيع  اجلزائري مينح ال ولوية لتطوير صناعة -

غاالت أ خرى ما يسمح بفتح طريق لتمنية اجملمعات الكربى العاملية لصناعة املنتجات الصيدالنية لها انش -

 وتطوير صناعة جزائرية حملية.

رادة احلكومة اجلزائرية يف احل - صول عىل عضوية املنظمة العاملية للتجارة وبروز صناعة حملية أ كرث تنافس ية ا 

 يسمح ابستبدال املس تورد ابملصنع حمليا. أ نمن شانه 

  أ ن هذه املقدمة عن واقع السوق اجلزائري والعاملمن خالل التحليل السابق ميكن التأ كيد عىل 

لصناعة ال دوية جتيب عىل اخملطط املعتاد للتحليل املعمتد من قبل املؤسسات املالية ل جل متويل ومرافقة هذا 

 املرشوع.

 نقاط ضعف املرشوع من خالل ما ييل: أ مه ا ىلميكن اال شارة نقاط ضعف املرشوع : – 1-3

نتاج الصيدالين، ما يس تدع  اس تقطاب اخلربة واملهارة ال جنبية أ مرا أ كرث من نقص اخلربة املهنية - يف اال 

 رضوري، مع الاس تفادة مهنا يف تكوين املوارد البرشية للرشكة.

احمليط التكنولويج اجلزائري غري متطور بشلك اكيف مقارنة ابل ورويب، ما يس تدع  اس ترياد اخلدمات  -

 .بتلكفة عالية الالزمةوالرتكيبات والتجهزيات 

 عن طريق الامتياز ابلنس بة للمستمثرين يف والية قس نطينة. املتأ يتنقص العقار الصناع   -

ن مل يدمع التمنية والتحويل - يعمتد الاقتصاد اجلزائري عىل الريع البرتويل أ ي هل رؤية قصرية املدى، خاصة ا 

نتاج احمليل.  واال 

تأ ثر عىل معظم نقاط الضعف هذه مشرتكة بني خمتلف املتنافسني اخلواص يف اجلزائر أ ي أ هنا ال  مالحظة :-

 .املركز التنافيس للرشكة
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 الهتديدات اليت تواجه املرشوع : – 4 – 1

ّن حتليل تلكفة اجامتعية منطقية لدلواء يف اجلزائر يقود احلكومة ا ىل المتيزي ومنح امتيا ز ل سعار ا 

نتاج احمليلالتعويض  ن أ سعار ال دوية يف اجلزائر يمت تسجيلها دلى وزارة الصحة بأ سعار اثبتة توحض  لال  )ا 

أ سعار ال دوية املس توردة و املعبأ ة و  هيلكة( يوحض مناذج 1تلكفة ادلواء و هوامش املوزعني، امللحق رمق )

يداعها دلى وزارة الصحة املصنعة حمليا ذا اكنت ادلوةل ال، (اليت يمت ا   ةتقوم هبذا التحليل، الصناعة الصيدالني ا 

 احمليل. اليت يواهجها املنتج اجلزائرية سوف تزول برسعة خاصة أ مام املنافسة الوحش ية

هذا عدم وجود حواجز للحصول عىل ملف ال دوية اجلنس ية مما يسمح للمنافسني  يضاف ا ىل

 اجلزائريني احلصول عىل نفس املنتج.

 ميكن اال شارة ا ىل أ مه الفرص املتاحة للمرشوع : الفرص املتاحة : – 5 – 1

ما  2012غاية  ا ىل مليون نسمة 36درجات التوسع، عدد ساكن اجلزائر يقارب  السوق اجلزائري يف أ قىص -

ماكنية سوق اكفية لضامن توظيف صناعة صيدالنية فتية.  يشلك ا 

 لصناعة الصيدالنية اجلزائرية.ال يشلك اكتساب سوق خاريج )التصدير( رشط مس بق لتمنية وتطوير ا -

وجود منابع طبيعية هممة مثل الغاز والبرتول يقدم لدلوةل اجلزائرية قدرة مالية اكفية ملرافقة ومساعدة  -

الس ياسة الصحية اليت ينتظرها الشعب بدون أ ن تكون هذه الس ياسة الصحية ختضع ملتغريات سوق العمل 

 واشرتااكت الضامن الاجامتع  التابعة هل.

ماكنية دخول اجلزائر يف حضن املنظمة العاملية للتجارة يقود ابلرضورة ا ىل التوافق مع معايري منظمة للصحة  - ا 

 العاملية.

نتيجة للرشوط النوعية لوزارة الصحة، فا ن املعايري تتوافق مع املعايري ال وروبية، ما حيمت عىل لك املتعاملني  -

 احرتاهما.يف السوق الصيدالين اجلزائري 

قود لتمنية اخلدمات املرافقة لهذه يتطوير الصناعة الصيدالنية يف اجلزائر خالل امخلس س نوات القادمة  -

 ، تكوين، استشارة .....اخل(.الصناعة )تعلمي

غالبية هذه اخلدمات يمت اس تريادها ابلتلكفة ال وروبية ما يعين بأ ن التلكفة ميكن أ ن ختفض ما يسمح 

 س تغالل لهذا النوع من الصناعة.بتحسني هامش الا

نتاج ال مبوالت احلقنية مبعدل  تكن تثبيمن خالل هذه ادلراسة مي نتاج املصنع املمتثةل يف ا   6فرضية ا 

نتاج أ خرى لتصنيع أ دوية ساعة يوميا، م x 1 8ماليني أ مبوةل س نواي مبعدل  دماج خطوط ا  ماكنية التوسع وا  ع ا 

 ذات أ شاكل جافة )أ قراص(.
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ن   اليت تقف جبانب الفرضيات السالفة اذلكر يه : املربراتا 

جنازه معقد هل عديد احلواجز ما يصعب دخول املنافسني هل. -  ا ن الاستامثر املتوقع ا 

ن فهم احلجم  - املردودية عىل فرتة : املؤسسة س تقوم ابلعمل عىل أ جحام مثىل لتعظمي مردوديهتا خالل الفرتة، ا 

نتاج يقود ا ىل   ختفيض تلكفة الوحدة.ال مثل لال 

 املؤسسات اليت تنجح يف التوسع س متتكل فرص فعاةل. -

 القدرة عىل اكتساب والء الزابئن من خالل منتج يرتكز عىل النوعية، السعر، التلكفة. -

س تغالل مع عائد عىل الاستامثر الااملرشوع س يصل ا ىل املردودية خالل الس نة ال وىل من وضعه حزي  -

للمرشوع عديد التداعيات الاقتصادية والاجامتعية من خالل عديد احملاور،  قادمة، كام أ نال واتل الس نخال

ل عديد املزااي اجلبائية والاجامتعية مما يسمح بتحسني ال داء املايل كام أ نه سيس تفيد من دمع ادلوةل من خال

 والاقتصادي للرشكة.

وتكوين الش باب أ حصاب الشهادات، خلق مناصب رمسةل املعرفة، تأ طري  اقتناء التكنولوجيا واملهارة و -

 معل، توزيع ادلخل.

دماج  جل ا ىل منتوصو من العمةل الصعبة للمنتجات املس تورة حىت ال 60%اقتصاد  - حميل مبس توى ا 

%100. 

 توقع أ رابح عالجية للمرىض. -

ن  س نواي  15%ذات الشلك احلقين مبعدل  السائةل املبادر ابملرشوع يتوقع ختفيض اس ترياد ال دويةا 

 ل املرحةل ال ولية.خال

 حتليل السوق : – 6 – 1

املعطيات حول السوق مت توفريها ابالعامتد عىل مكتب دراسات متخصص، وابالعامتد أ يضا عىل 

احلقين، أ ما زابئن  الشلك املعلومات املقدمة من قبل امجلارك حول المكيات املس توردة من ال دوية ذات

 الرتاب الوطين. اكفة املنترشين عىل امجلةل للصيدلياتن يف ابئع  وملؤسسة فيمتثلا

 تنظمي سريورة التصنيع : – 7 – 1

صناعة ال مبوالت احلقنية ذات الاس تعامل البرشي تتطلب مساعدة تقنية تضمهنا الرشكة ال جنبية 

املقدمة لرخصة التصنيع، ا ضافة لتكوين اال طارات الالزمة ذلكل، مع اال شارة بأ ن معلية اال دماج ستمت عرب 

 جزائري. 100%مراحل ل ن يصل املنتج 
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 المتوين : – 8 – 1

نتاج الوحدات ادلوائية يف شلكها احلقين مواد أ ولية حملية ومس توردة، املس توردة تمتثل  يتطلب ا 

 متثل يف مواد التعبئة والتغليف وبعض املواد ال ولية الالحقة.ت أ ساسا يف املادة الفعاةل لدلواء، أ ما احمللية ف 

 ممزيات رضيبية : – 9 – 1

دراج ملف الاستامثر دلى الواكةل الوطنية لتطوير الاستامث ر وهذا لالس تفادة من عديد سيمت ا 

اال عفاء من تسديد احلقوق امجلركية اخلاصة و املمزيات الرضيبية اكال عفاء من الرمس عىل القمية املضافة 

ضافة ا ىل الاس تفادة من رمس عىل  نتاجية، ا  ابس ترياد املواد ال ولية والتجهزيات اليت تدخل يف العملية اال 

 .1%خمفض يقدر بـ  TAPالنشاط املهين 

 املرشوع : اتاستامثر  – 2

نتاجية  اجناز حناول ن خالل هذه النقطة تناول تلكفة خلق املرشوع واملمتثل يف لل دوية وحدة ا 

 واليت تتطلب ما ييل : السائةل ذات الشلك احلقين

 ادلراسة. -

 التكوين. -

طار الامتياز(. -  أ رضية )يف ا 

نتاج. -  جتهزيات اال 

 .الشحن سائل النقل وو  -

نتاجية عىل الرشكة القيام بعديد ادلراسات كام ييل : ادلراسة : - 1 - 2  ال نشاء الوحدة اال 

 دج.  000 100دراسة احمليط وتقدر بـ -

 دج. 000 300دراسة الرتبة وتقدر بـ  -

 دج. 000,00 1200دراسة خاصة ابلهندسة املعامرية واملتابعة وتقدر بـ  -

 دج. 000,00 150دراسة خاصة ابخلرسانة وتقدر بـ  -

 دج. 000,00 800دراسة ال شغال اليت يمت ا جنازها داخل املباين وتقدر بـ  -

 دج. 000,00 550 2مجموع لك هذه ادلراسات يقدر بـ  -

تمت معلية تكوين املسريين الرئيس يني وكذا التقنيني الساميني من قبل خمتصني  التكوين : – 2 – 2

 ييل : عىل مس توى الرشكة، وتقدر تلكفة التكوين كامء يف اخلارج أ و اوخرباء أ جانب سو 

 دج. 000,00 3000التقنيني يقدر بـ  املديرين تكوين -
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 دج. 000,00 000 7تكوين التقنيني يقدر بـ  -

 دج. 000,00 000 10ا جاميل تلكفة التكوين تقدر بـ  -

 ال رضية : – 3 – 2

ع نوعية مجيب أ ن يكون موقع ال رضية مناس با وحصيا، وهذا متاش يا  موقع ال رضية : 1– 3 – 2

 احلقين. الشلك الصناعة وكذا خصوصية صناعة املنتجات الصيدالنية السائةل ذات

ن ال رضية اليت وقع علهيا الاختيار والقبول  ن قبل الس يد الوايل تتواجد يف املنطقة الصناعية ما 

PALMA. 

ن طارمت يف  ال رضيةالاس تفادة من هذه  ا  س نة قابةل للمتديد حىت  33احليازة ابالمتياز و هذا ملدة  ا 

اتوةس نة، تقوم خاللها الرشكة بدفع  99 ، كام تتحصل الرشكة عىل دج  296.97 432 6س نوية تقدر بـ  ا 

من قمية اال اتوة  % 10خالل الثالث س نوات ال وىل ا ال ختفيض خالل الست س نوات ال وىل، حيث تدفع 

ال نويةالس    من مبلغ اال اتوة الس نوية. % 50، و تدفع خالل الثالث س نوات الثانية ا 

 x 10 % x 3( + )6 432 296.97 x 150% 296.97 432 6) س نة= 33خالل  اال اتواتقمية 

x 3( + )6 432 296.97 x27= ) 186 250 152 . 74   .دج 

 اس تغالل ال رضية : – 2 – 3 – 2

، وهو ما يس تجيب للمعايري ال وروبية، ميكن اال شارة ا ىل 2م 20 000,00غ مساحة املصنع بـ لتب

 كيفية اس تغالل ال رضية كام ييل :

 مركز الطاقة الكهرابئية، الغاز وخزا املياه. -

 .2م …… 144 2م x 12 12* مركز الطاقة الكهرابئية والغاز 

 .2م .…… 360 2م x 12 13* خلية معاجلة املاء 

 .2م .…… 360 2م x 12 13* خلية معاجلة الهواء 

 .2م .…… 360 2م x 12 13* خلية ختزين واملعاجلة ال ولية للمياه 

 .2م 1224ا جاميل املساحة يقدر بـ *

 .+ 1 املبىن أ  : طابق أ ريض  -

 .2م .…… 2000 2م x 33 60التخزين : * الطابق ال ريض : منطقة خمصصة للمس تودع وخمتلف تركيبات

 الطابق ال ول :* 

 : )خلية املعاجلة ابلتعقمي )الرتكيب ال سايس للكور الصوديوم واملنتجات ال ساس ية 
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30 x 12 2م .…… 360 2م. 

 : 33منطقة معقمة خلط التصنيع القولبة )الصب( والتعبئة التجميع x 38  2م .…… 280 2م. 

  : 2م 2000اجملموع. 

 املبىن ب : وحدة التوزيع. -

 لوح حتميل. 6000* خمزن لتخزين 

دارة خاص ابخملزون :   .2م .…… 2000 2م x 33 66* موقع ا 

دارية وجتارية   .2م .…… 720 2م x 20 R + 2 36* عامرة ا 

 .2م .…… 720 2م x 20 R + 2 36رب مراقبة اجلودة والنوعية : خم* 

 .2م 3440اجملموع : 

 .2م 14776فضاء للحركة وموقف الس يارات :  -

 تلكفة اال نشاءات : – 3 – 3 – 2

 ن خالل الآيت :مكن اال شارة ا ىل تلكف املباين واال نشاءات مي

 دج. 80 000 = 2000,00م x 4000دج  20000تلكفة املبىن أ  :  -

 دج. 40 000 = 2000,00م x 2000دج  20000تلكفة املبىن ب :  -

 دج. 28 800 = 2000,00م x 720دج  40000تلكفة العامرة اال دارية :  -

 دج. 21 600 = 2000,00م x 720دج  30000اخملرب :  -

 دج. 000,00 500 23الهتيئة والطرق والش باكت اخملتلفة :  -

 دج. 000,00 900 193اجملموع :  -

نتاج : – 4 – 2  جتهزيات اال 

آةل تعبئة ال مبوالت، ومالتجهزيات اخملتارة يف خط اكتمتثل  نتاج ال مصال، أ ورشة لتصنيع  ل ال 

آةل تشكيل ال شاكل  آةل تشكيل ال قراص، أ آةل التحبيب والتفتيت والتجفيف، أ اجلافة اليت تتضمن خالط، أ

صفاحئ التغليف ال ويل، وحدة معاجلة املياه، وحدة معاجلة الهواء البارد والساخن ويف ال خري التجهزيات 

 ووسائل الشحن والنقل واحلفظ.

ن   Feal Sealالآالت اليت يمت وضعها وتركيهبا متثل التكنولوجيا احلديثة اليت طورت مؤخرا من قبل ا 

Technologie Blow يف أ ورواب وU.S Food Dreeg Administration FDA  يف الو م أ ، هذه

 الآالت تس تعمل حرصاي يف الصناعة الصيدالنية ل جل التصنيع والتغليف.
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بئة والتغليف للمنتجات يف لك مراحلها ا ىل التعقمي بشلك متواصل يف ختضع معلية التصنيع والتع 

حاكم( بدون تدخل اال نسان يف العملية ، كام تهتم هذه العمليات حميط مطهّر )التشكيل، التعبئة، اال غالق اب 

نتاجية  طار جودة مثيةل وحميط معقم.مما يسامه يف ختفيض الانتقادات وياال   ضمن معلية تصنيع يف ا 

نتاج ا ىل جتهزيات اال نتاج الرئيس ية والثانوية وجتهزيات ومعدات ميكن  تقس مي تاكليف جتهزيات اال 

 الشحن والنقل.

 التجهزيات الرئيس ية : -

نتاج الرئيس ية2-3جدول رمق )  ( : تلكفة جتهزيات اال 

 السعر ابدلينار السعر ابل ورو التجهزيات الرئيس ية

 482.19 048 49 895.29 445 الهيالك واملنقوالت ادلاخلية

 495.73 744 136 131.78 243 1 الوسائل وال دوات

 453.34 433 331 013031.39 3 التجهزيات العملياتية

 543.54 453 133 214.03 213 1 جتهزيات التخزين والشحن

 119.28 774 53 855.63 488 خمرب مراقبة اجلودة

 094.08 454 704 128.12 404 6 اجملموع

 دجالوحدة:                     UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:             

نتاج يؤهل وحيدد حسب نظرة املؤسسات الصناعية الصيدالنية أ ي جيب أ ن  ن تركيب جتهزيات اال  ا 

 يتوفر عىل تأ هيل للتصممي والرتكيب والنشاط العمليايت.

 التجهزيات الثانوية : -

 دج. 000,00 500 4* حمطة حمول كهرابيئ : 

 دج. KVA 600  :8000 000,00* مودل كهرابيئ 

 دج. 000,00 4000* حمطة ختفيف الغاز : 

 دج. 000,00 000 12* جتهزيات املعاجلة : 

 دج. 000,00 500 4* جتهزيات اال عالم الآيل : 

 دج. 000,00 2000* برامج اال عالم الآيل : 

 دج. 000,00 000 35التلكفة اال جاملية : *
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 جتهزيات ومعدات الشحن والنقل : -

 دج. 9 250 000,00:  (L 000 25)* شاحنة ذات خزان 

 دج. 000,00 000 6طن :  12* شاحنة 

 دج. 000,00 000 9* عربة كهرابئية : 

 دج. 000,00 000 6* شاحنة صغرية : 

 دج. 000,00 250 4مقعد :  32* حافةل صغرية لنقل العامل ذات 

 دج.  100.00 000 32دج= X110.00أ ورو  910.00 290واء: امتيازات رخصة ادل -

 دج. 000,00 500 34التلكفة اال جاملية : *

 :ملخص تلكفة املرشوع– 5 – 2

 دج. 000,00 550 2ادلراسة :  -

 دج. 000,00 000 10التكوين :  -

 .الس نوية ملاحن الامتياز اال اتوةال رضية : دفع  -

 دج. 000,00 900 193اال نشاءات :  -

 دج. 094.08 454 704التجهزيات الرئيس ية : -

 دج. 000,00 000 35التجهزيات الثانوية :  -

 دج. 000,00 500 34وسائل النقل والشحن :  -

 دج. 100.00 000 32امتيازات رخصة ادلواء :  -

 دج.194.08 704 012 1التلكفة اال جاملية للمرشوع : -

 مدة و خمطط اجناز املرشوع: –6– 2

ن  جناز الاستامثرمدة ا  ( يوحض مراحل اجناز 3-3تمت عرب عدة مراحل، اجلدول رمق ) وخمطط حتقيق وا 

 م. 2014شهر أ ي هناية  24يوضع الاستامثر حزي الاس تغالل يف  املرشوع حيث
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 ( : مراحل ا جناز املرشوع3-3جدول رمق )

 اترخي الانهتاء اترخي الانطالق املراحل

 30/04/2013 31/01/2013 مرحةل ادلراسة والاس تكشاف

عداد كراس الرشوط  15/07/2014 10/05/2013 ا 

نشاء وهتيئة املباين  05/06/2014 05/06/2013 ا 

 02/04/2014 02/01/2014 اس تقبال التجهزيات والرتكيبات

 AMM**    02/09/2014تأ هيل واحلصول عىلال اختبار و 

 01/01/2015  ادلخول يف معلية الاس تغالل

 الاحتاد الصيدالين القس نطيينمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر: 

حناول من خالل هذا اجلزء تناول اجلوانب املالية ملرشوع رشكة اجلوانب املالية للمرشوع: –3

نتاج  أ عاملالاحتاد الصيدالين القس نطيين، و هذا من خالل تقدمي تقديرات خمطط  مرشوع اجناز وحدة ا 

 احلقين مع دراسة املعايري املالية لالستامثر و الاس تغالل . الشلكال دوية السائةل ذات 

لكن قبل لك هذا س نقوم بتقدمي اجلوانب املالية لوحدة الاس ترياد و التعبئة و التغليف، مع تقدمي 

 التقديرات املالية لها خالل الس بع س نوات القادمة.

اجلوانب املالية  ا ىلنشري  أ ناول س نحاجلوانب املالية لوحدة الاس ترياد و التعبئة و التغليف: –1–3

 و التعبئة.لوحدة الاس ترياد و التغليف 

 : 2012الكشوف املالية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة –1–1–3

و حساب النتاجئ  31/12/2012املزيانية املقفةل لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين يف فامي ييل 

 .(2ملحق رمق ) 31/12/2012يف 

 

 

 

 

 

                                                           
  **  AMM : الرتخيص بتسويق املنتج. 
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 (ال صول) 31/12/2012الاحتاد الصيدالين القس نطيين املقفةل يف  رشكة ( : مزيانية4-3جدول رمق )

 ال صول مخا الاهتالاكت/مؤوان ت يفصا

 أ صول غري جارية 0 0 0

0 0 0   

 تثبيتات  معنوية 698 856 128 422 512 38 276 344 90

 تثبيتات  عينية 0 0 0

 أ رايض  360 925 254 0 360 925 254

 مباين 077 981 280 629 716 35 448 264 245

 أآخر 448 026 113 198 563 75 250 463 37

 تثبيتات  عينية 0 0 0

جنازها 0 0 0  تثبيتات  جيرى ا 

 تثبيتات  مالية 0 0 0

 س ندات  موضوعة  موضع معادةل 0 0 0

 حساابت أ خرى و حساابت دائنة ملحقة هبا 0 0 0

 س ندات أ خرى مثبتة 0 0 0

0 0 

 

 قروض و أ صول مالية أ خرى غري جارية

 رضائب مؤجةل عىل ال صل 0 0 0

 الارتباطحساابت  0 0 0

 مجموع ال صول غري اجلارية 583 789 777 249 792 149 334 997 627

 أ صول  جارية 0 0 0

 فيذالتن  خمزوانت و منتجات قيد 818 262 964 1  018 893 358 800 369 605 1

 حساابت دائنة و اس تخدامات مماثةل 0 0 0

 الزابئن 708 071 846 374 278 31 334 793 814

 الآخرون ناملدينو 053 654 34 0 053 654 34

 الرضائب  545 827 5 0 545 827 5

 أ صول جارية أ خرى 0 0 0

 املوجودات و ما شاهبها 0 0 0

 ال صول املالية اجلاريةفة و غريها من ال موال املوظ 0 0 0

 اخلزينة 777 034 337 0 777 034 337

 مجموع ال صول  اجلارية 901 850 187 3 392 171 390 509 679 797 2

 لل صولاجملموع العام  484 640 965 3 641 963 539 843 676 425 3

 دجالوحدة:                                                                                 
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 (اخلصوم) 31/12/2012الاحتاد الصيدالين القس نطيين املقفةل يف  رشكة ( : مزيانية5-3جدول رمق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دج الوحدة:                                                                           

 

 

 

 

 

 

 اخلصوم صايف

 رؤوس ال موال اخلاصة 0

 مال مت ا صداره رأ س 000 000 300

 مال غري مس تعان به رأ س 0

 مدجمة  احتياطات -احتياطاتعالوات و  295 870 73

عادة التقيمي  0  فارق ا 

 فارق املعادةل  0

 نتيجة  صافية 852 456 47

 رؤوس أ موال خاصة أ خرى/ ترحيل من جديد 321 248 11

 حصة الرشكة املدجمة 0

 حصة دوي ال قلية 0

 1اجملموع  468 575 432

 غري اجلارية اخلصوم 0

 قروض وديون  مالية 000 000 300

 مؤجةل و مرصود لها -رضائب  0

 

 ديون أ خرى غري جارية

 مؤوانت و منتجات اثبتة  مس بقا 0

 2مجموع اخلصوم غري اجلارية  468 575 732

 اخلصوم  اجلارية   0

 موردون و حساابت  ملحقة 945 107 706 1

 رضائب 770 246 26

 ديون أ خرى  465 955 94

 خزينة  سلبية 195 791 865

 3مجموع اخلصوم  اجلارية   375 101 693 2

  3+2+1مجموع  عام للخصوم   843 676 425 3
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 31/12/2012الاحتاد الصيدالين القس نطيين يف  حساب نتاجئ رشكة( : 6-3جدول رمق ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دج الوحدة:                                                                       

 الفصول مدين دائن

 مبيعات  البضائع   571 808 535 7 

 املبيعات  من املنتوجات  اتمة الصنع   071 860 272

 تقدمي  خدمات         000 420

     أ شغالمبيعات     0

 امللحقة   ال نشطةمنتوجات    0

 فيضات و التزنيالتالتخ    0

 يفالصا ال عاملرمق    652 088 809 7

نتاج   739 469 40  املنتقص من اخملزون أ واخملزن  اال 

نتاج الس نة املالية1-   391 558 849 7  ا 

 اعةمشرتايت البضائع املب 478 323 234 7 

 ال وليةاملواد  522 517 214 

 ال خرىالمتوينات  774 400 

 املؤداتمشرتايت ادلراسات و اخلدمات  0 

 أ خرى و اس هتالاكت مشرتايت 775 124 6 

 فيضات و التزنيالتالتخ   0 

 التقاول العام 0 

 اال جيارات 000 332 

 الصيانة و التصليحات و الرعاية 146 112 11 

 التأ مني أ قساط 926 282 3 

 العاملون اخلارجون عن املؤسسة 0 

 ال تعابالوسطاء و  أ جور 632 552 14 

شهار 854 411   ا 

 التنقالت و املهامت و الاس تقباالت 662 274 15 

 ال خرىاخلدمات اخلارجية   421 277 8 

 اس هتالك الس نة املالية  2- 190 610 508 7 

 (2-1) فةالقمية املضا 3-  202 948 340

 أ عباء املس تخدمني    299 332 73 

 املشاهبةفوعات الرضائب و الرسوم و املد 901 950 155 

 فائض الاس تغالل ا جاميل-4  001 665 111

 املنتجات العملياتية ال خرى   513 859 145

 ال عباء العملياتية ال خرى   264 187 7 

 اخملصصات لالهتالاكت  440 398 28 

 خسارة القمية  598 492 303 

 اسرتجاع عىل خسائر القمية و املؤوانت    592 281 225

 النتيجة العملياتية   -5  804 727 143

 املنتوجات املالية      424 098 67

 ال عباء املالية    157 040 146 

 النتيجة املالية  -6  733 941 78

 ( 6+5النتيجة العادية قبل الرضائب ) 7-  071 786 64

 ة السدادالرضائب الواجب 219 329 17 

 الرضائب املؤجةل )تغريات( عن النتاجئ العادية   

 يف نتيجة الس نة املاليةصا -8  852 456 47
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من خالل : 2012خالل س نة  الوضعية املالية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين –2–1–3 

و هذا من  2012يمت اس تخالص مؤرشات التوازن املايل لس نة ،  31/12/2012املزيانية املقفةل خالل 

 خالل اجلدول التايل:

 2012 س نة (: مؤرشات التوازن املايل لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل7-3جدول رمق )

 القمية مؤرشات التوازن املايل

 134 578 104 املال العامل رأ س

 552 334 633 املال العامل رأ سالاحتياج من 

 418 756 528- اخلزينة الصافية

عدادمن املصدر:                                                 دج الوحدة:                         الباحث ا 

املال  رأ ساملال العامل والاحتياج من  رأ س( ابن 7-3ما ميكن اس تخالصه من خالل اجلدول رمق ) 

ة املالياحلاةل  ما يفرس ابن العامل املال رأ ساملال العامل اقل من الاحتياج من  رأ س أ نالعامل موجبني، كام 

املال العامل غري  رأ سهامش  أ نغري متوازنة، كام  2012لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة 

اكيف لتغطية الاحتياجات المتويلية دلورة الاس تغالل ما جيعل حاةل اخلزينة الصافية سلبية يف 

 دج. 418 756 528حدود

ختفيض و احلد خاصة العمل عىل  يتطلب عىل املؤسسة لتحقيق توازن مايل القيام بعديد اال جراءات 

ضافة و هذا العامل  رأ سمن الاحتياج من  تقليص فرتة السداد  ا ىلمن خالل تقليص مدة دوران اخملزون، ا 

 ابلنس بة للزابئن مع زايدة فرتة السامح املمنوحة من قبل املوردين.

النسب املالية الهيلكية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة  أ مه ا ىلنشري  أ نكام ميكن  

 من خالل اجلدول التايل: 2012
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 2012(: النسب املالية الهيلكية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة 8-3رمق)جدول 

 املعدل العالقة الهيلكية النسب املالية

 0.59 ال موال اخلاصة/ ال موال ادلامئة مؤرش الاس تقاللية املالية

 0.20 مجموع ال صول الثابتة اخلام/ ا جاميل ال صول ال صول الغري جاريةمؤرش 

 0.72 مجموع ال صول اجلارية/ ا جاميل ال صول مؤرش س يوةل ال صول

 1.16 ال موال ادلامئة/ ال صول الثابتة مؤرش متويل ال صول الثابتة

من رأ س املال  الثابتة + الاحتياجال موال ادلامئة/)ال صول  مؤرش تغطية ال صول املستمثرة

 العامل(

0.58 

مؤرش ال موال اخلاصة ا ىل ا جاميل 

 ال صول

 0.13 ال موال اخلاصة/ ا جاميل ال صول

عداد الباحثاملصدر:   من ا 

 ( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية:8-3من خالل اجلدول رمق ) 

، ما يعين ابن  0.5 بـمن املؤرش املرجع  و اذلي يقدر  أ عىلأ ي  0.58 ـيقدر مؤرش الاس تقاللية املالية ب-

 كبرية يف املس تقبل. ةقرتاضيا  رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين مس تقةل ماليا و لكن ال متتكل قدرة 

و  النشاط الرئييس للرشكة أ ن ا ىل، مؤرش ضعيف و يعود هذا  0.20 ـيقدر مؤرش ال صول الغري جارية ب-

اجلانب التجاري عىل الرشكة و اذلي ال يس تدع  يمتثل يف اس ترياد املنتجات الصيدالنية، أ ي يطبع  اذلي 

 جحم كبري لل صول اثبتة. 

 72 أ نما يدل عىل و هذا  0.72 ـعىل عكس مؤرش ال صول الغري جارية، يقدر مؤرش س يوةل ال صول ب-

ارتفاع املؤرش يفرس من زاوية نشاط الرشكة ذات  أ ن، كام نقدية ا ىلمن أ صول الرشكة ميكن حتويلها  %

 الطابع التجاري.

جيابيا، أ ي  1.16 ـيقدر مؤرش متويل ال صول الثابتة ب- متويل ال صول الثابتة يمت  أ نو هو ما يعترب مؤرشا ا 

 املال العامل. رأ سالعامل لمتويل جزء من الاحتياج من  املال رأ سمع توفر فائض من لكية ابل موال ادلامئة 

 و هو ما يفرس سلبية اخلزينة الصافية. 0.58 ـيقدر مؤرش تغطية ال صول املستمثرة ب-

، هذا ما يدل ابن معظم موارد الرشكة خارجية  0.13ال صول ب  ا جاميل ا ىليقدر مؤرش ال موال اخلاصة -

قراضسواء من  ضافة البنيكاال قراض  أ واملوردين  ا   وو املساهامت املرصفية اجلارية التسبيقات املالية  ا ىل، ا 
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 195 791 865القمية الكبرية خلزينة اخلصوم و اليت تقدر ب  أ يضا و يفرس ،ال جلالمتويل قصري  كذا من

 دج ما جيعل القدرة الاقرتاضية املس تقبلية للرشكة مس تحيةل و غري ممكنة.

حناول من خالل هذه النقطة التقديرات املالية لوحدة الاس ترياد و التعبئة و التغليف : –2–1–3 

عدادهاوحدة الاس ترياد و التعبئة و التغليف و اليت استند يف  أ عاملتقدمي التقديرات املالية خملطط  عىل  ا 

الفرضيات اليت مت  أ ناملعطيات و املعلومات املالية التارخيية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين كام 

لهياالاستناد  عداديف  ا   تعرتضها عقبات متنع حتققها. أ نات ميكن هذه التقدير  ا 

( يلخص حساب النتاجئ التقديري لوحدة التعبئة و التغليف خالل الس بع س نوات 9-3اجلدول رمق ) 

 القادمة.
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 (: حساب النتاجئ التقديري لوحدة التعبئة و التغليف9-3جدول رمق )

 دجالوحدة:                     الاحتاد الصيدالين القس نطيينمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:      

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقين:  –2–3 خنصص هذا اجلزء لتناول اجلوانب املالية لوحدة ا 

نتاج ال دوية السائةل ذات الاس تعامل احلقين.  معايري الاستامثر و الاس تغالل املتوقعة لوحد ا 

 و ال مر بتحديد املبالغ الالزمة الجناز الاستامثريتعلق استامثرات و متويل املرشوع: –1–2–3

  ( يوحض ذكل.10-3و اجلدول رمق)خمتلف التثبيتات  اهتالاكت

 

 

 

 

 

 الفصول 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 مبيعات  البضائع 000 599 912 7 428 389 289 8 857 179 666 8 285 970 042 9 714 760 419 9 142 551 796 9 571 341 173 10
 املبيعات  من املنتوجات  اتمة الصنع 085 503 286 089 146 300 093 789 313 097 432 327 101 075 341 105 718 354 109 361 368

 يفالصا ال عاملرمق 1- 085 102 199 8 517 535 589 8 950 968 979 8 382 402 370 9 815 835 760 9 248 269 151 10 680 702 541 10

 اعةمشرتايت البضائع املب 651 039 596 7 825 755 957 7 999 471 139 8 173 188 681 8 347 904 042 9 521 620 404 9 695 336 766 9
 ال وليةاملواد  221 282 206 184 105 216 147 928 225 110 751 235 073 574 245 036 397 255 999 219 265

 مشرتايت  أ خرى 813 420 851 440 890 460 929 480 968 500 006 521 045 541
 اس هتالاكت أ خرى 668 430 6 890 736 6 112 043 7 335 349 7 557 665 7 779 961 7 002 268 8

 اال جيارات 581 348 180 365 779 381 379 398 978 414 577 431 176 448
 الصيانة و التصليحات و الرعاية 126 667 11 703 222 12 281 778 12 858 333 13 435 889 13 013 445 14 590 000 15
 التأ مني أ قساط 887 446 3 024 611 3 162 775 3 299 939 3 437 103 4 574 267 4 712 431 4

 ال تعابالوسطاء و  أ جور 442 279 15 037 007 16 627 734 16 219 462 17 812 189 18 404 917 18 997 644 19
 ا شهار 423 432 015 453 607 473 198 494 790 514 381 535 973 555

 التنقالت و املهامت و الاس تقباالت 532 037 16 225 801 16 917 564 17 609 328 18 301 092 19 993 855 19 685 619 20
 ال خرى اخلدمات اخلارجية 825 690 8 673 104 9 522 518 9 371 932 9 220 346 10 069 760 10 917 173 11

 اس هتالك الس نة املالية2- 169 076 865 7 606 603 239 8 043 131 614 8 479 658 988 8 916 185 363 9 353 713 737 9 789 240 112 10

 (2-1) فةالقمية املضا 3- 915 025 334 911 931 349 907 837 365 903 743 381 899 649 397 895 555 413 891 461 429

 أ عباء املس تخدمني 914 998 76 529 665 80 144 332 84 759 998 87 374 665 91 989 331 95 604 998 98
 فوعات املشاهبةو املد والرسوم الرضائب  896 492 163 420 331 171 944 169 179 468 008 187 731 040 195 408 002 203 932 840 210

 فائض الاس تغالل ا جاميل-4 106 534 93 963 934 97 820 335 102 677 736 106 794 943 110 498 221 115 356 622 119

 اخملصصات لالهتالاكت 440 398 28 440 398 28 440 398 28 440 398 28 495 179 23 001 862 19 001 862 19

 النتيجة العملياتية -5 666 135 65 523 536 69 380 937 73 237 338 78 300 764 87 498 359 95 355 760 99

 املنتوجات املالية       
 ال عباء املالية 000 510 3 750 597 3 500 685 3 250 773 3 000 861 3  750 948 3 500 036 4

 النتيجة املالية -6 - 000 510 3 - 750 597 3 - 500 685 3 - 250 773 3 - 000 861 3  - 750 948 3 - 500 036 4

 (6+5النتيجة العادية قبل الرضائب ) 7- 666 625 61 773 938 65 880 251 70 987 564 74 300 903 83 748 410 91 855 723 95

 ة السدادالرضائب الواجب 854 483 16 539 637 17 224 791 18 910 944 19 755 442 22 874 450 24 559 604 25

 صايف نتيجة الس نة املالية -8 927 765 42 063 759 45 200 752 48 336 745 51 779 225 58 670 435 63 806 428 66
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نتاج 10-3جدول رمق )  السائةل يف شلكها احلقين ال دوية(: استامثرات و اهتالاكت مرشوع وحدة ا 

هتالك هتالك 2021 ا  هتالك 2020 ا  هتالك 2019  ا  هتالك 2018  ا  هتالك 2017  ا  هتالك 2016  ا   الاستامثرات الاستامثرقمية  معدل الاهتالك 2015  ا 

 املباين    000 950 172     2,50%    750 323 4       750 323 4        750 323 4       750 323 4        750 323 4       750 323 4       750 323 4   

 ترتيب و هتيئة ال رايض     000 500 23       10%    000 350 2       000 350 2        000 350 2       000 350 2        000 350 2       000 350 2       000 350 2   

 الهيالك و املنقوالت ادلاخلية    482 048 49       10%    848 904 4       848 904 4        848 904 4       848 904 4        848 904 4       848 904 4       848 904 4   

 الوسائل و ال دوات    496 744 136     10%    450 674 13     450 674 13       450 674 13      450 674 13      450 674 13      450 674 13      450 674 13 

 التجهزيات العملياتية    453 433 331     10%    345 143 33     345 143 33       345 143 33      345 143 33      345 143 33      345 143 33      345 143 33 

 جتهزيات الشحن و التخزين    544 453 133     10%    354 345 13     354 345 13       354 345 13      354 345 13      354 345 13      354 345 13      354 345 13 

 جتهزيات خمرب املراقبة    119 774 53       10%    412 377 5       412 377 5        412 377 5       412 377 5        412 377 5       412 377 5       412 377 5   

 حمطة مودل الكهرابء    000 500 4         10%    000 450          000 450           000 450          000 450          000 450          000 450          000 450      

 مودل كهرابيئ    000 000 8         10%    000 800          000 800           000 800          000 800          000 800          000 800          000 800      

 حمطة ختفيف الغاز    000 000 4         5%    000 200          000 200           000 200          000 200          000 200          000 200          000 200      

 جتهزيات املعاجلة    000 000 12       5%    000 600          000 600           000 600          000 600          000 600          000 600          000 600      

 الآيل اال عالمجتهزيات     000 500 4         33%    850 499 1       850 499 1        850 499 1           -                  

 الآيل اال عالمبرامج     000 000 2         20%    000 400          000 400           000 400          000 400          000 400          

 L 2500شاحنة ذات خزان     000 250 9         20%    000 850 1       000 850 1        000 850 1       000 850 1        000 850 1       

 طن 12شاحنة     000 000 6         20%    000 200 1       000 200 1        000 200 1       000 200 1        000 200 1       

 عربة كهرابئية    000 000 9         20%    000 800 1       000 800 1        000 800 1       000 800 1        000 800 1       

 شاحنة صغرية    000 000 6         20%    000 200 1       000 200 1        000 200 1       000 200 1        000 200 1       

 حافةل صغرية    000 250 4         20%    000 850          000 850           000 850          000 850          000 850          

 امتيازات رخصة ادلواء    100 000 32       10%    010 200 3       010 200 3        010 200 3       010 200 3        010 200 3       010 200 3       010 200 3   

 اجملموع    194 404 002 1        019 169 91     019 169 91       019 169 91      169 669 89      169 669 89      169 369 82      169 369 82 

 دجالوحدة:                     UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:                    

 كام ميكن أ ن نشري ا ىل الرتكيب املايل للمرشوع من خالل اجلدول التايل: 

نتاج(: الرتكيب املايل ملرشوع 11-3جدول رمق)  السائةل يف شلكها احلقين ال دوية ا 

 احلصة % املصدر المنط المتوييل

 دج 194 404 402 % 40.14 ش ر م م أ موال خاصة

 دج 000 000 600 % 59.86 بنك ديون م  ال جل

 دج 194 404 002 1 % 100  اجملموع

 دج الوحدة:                    UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:                    

 حيث، ش ر م م: رشكة رأ س املال اخملاطر.
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نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقينالتقديرات املالية لوحدة  –2–2–3 -3رمق ) جدولفامي ييل : ا 

ضافة( يلخص رمق ال عامل التقديري 12  النتاجئ التقديري لوحدة ( يلخص حساب13-3جدول رمق ) ا ىل ا 

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقين  .ا 

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقين (: رمق ال عامل التقديري لوحدة12-3جدول رمق )  ا 

 الس نوات 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 عدد الوحدات املباعة    000 500 4           000 000 5            000 500 5           000 000 6            000 000 6             000 000 6              000 000 6        

 متوسط سعر الوحدة)دج( 240 240 240 240 240 240 240

 )دج( ال عاملرمق     000 000 080 1     000 000 200 1      000 000 320 1     000 000 440 1      000 000 440 1       000 000 440 1        000 000 440 1  

 دجالوحدة:                     UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:                             

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقين13-3جدول رمق )  (: حساب النتاجئ التقديري لوحدة ا 
 الفصول    015 2            016 2            017 2            018 2            019 2            020 2             021 2         

 الصايف ال عامل رمق -1    000 000 080 1      000 000 200 1      000 000 320 1      000 000 440 1      000 000 440 1     000 000 440 1      000 000 440 1   

 ال ولية املواد    000 400 761         000 000 846        000 600 930        000 200 015 1      000 200 015 1     000 200 015 1      000 200 015 1   

 أ خرى مشرتسات    000 560 7            000 400 8            000 240 9            000 080 10          000 080 10          000 080 10           000 080 10       

 أ خرى اس هتالاكت    000 132 3            000 480 3            000 828 3            000 176 4            000 176 4           000 176 4            000 176 4         

 اال جيارات   000 240 3   000 600 3   000 960 3   000 320 4   000 320 4   000 320 4   000 320 4

 الرعاية و التصليحات و الصيانة   000 348 3   000 720 3   000 092 4   000 464 4   000 464 4   000 464 4   000 464 4

 التأ مني أ قساط   000 320 4   000 800 4   000 280 5   000 760 5   000 760 5   000 760 5   000 760 5

 ال تعاب و الوسطاء أ جور   000 456 13   000 840 3   000 224 4   000 608 4   000 608 4   000 608 4   000 608 4

شهار   000 024 3   000 360 3   000 696 3   000 032 4   000 032 4   000 032 4   000 032 4  ا 

 و املهامت و التنقالت   000 564 3   000 960 3   000 356 4   000 752 4   000 752 4   000 752 4   000 752 4

 الاس تقباالت

 ال خرى  اخلارجية اخلدمات   000 560 7   000 400 8   000 240 9   000 080 10   000 080 10   000 080 10   000 080 10

 املالية الس نة اس هتالك -2   000 604 810   000 560 889   000 516 978   000 472 067 1   000 472 067 1   000 472 067 1   000 472 067 1

 (2-1) املضافة القمية-3   000 396 269   000 440 310   000 484 341   000 528 372   000 528 372   000 528 372   000 528 372

 املس تخدمني أ عباء   604 503 86   784 828 90   964 153 95   145 479 99   325 804 103   505 129 108   685 454 112

 املدفوعات و الرسوم و الرضائب   000 800 10   000 000 12   000 200 13   000 400 14   000 400 14   000 400 14   000 400 14

 املشاهبة

 الاس تغالل فائض ا جاميل-4   396 092 172   216 611 207   036 130 233   855 648 258   675 323 254   495 998 249   315 673 245

 لالهتالاكت اخملصصات   019 169 91   019 169 91   019 169 91   169 669 89   169 669 89   169 369 82   169 369 82

 العملياتية النتيجة -5   377 923 80   197 442 116   017 961 141   686 979 168   506 654 164   326 629 167   146 304 163

 املالية املنتوجات       

 املالية ال عباء   000 200 4   000 200 4   000 200 4   000 200 4   000 200 4  

 املالية النتيجة-6   000 200 4-   000 200 4-   000 200 4-   000 200 4-   000 200 4-   0   0

 الرضائب قبل العادية النتيجة-7   377 723 76   197 242 112   017 761 137   686 779 164   506 454 160   326 629 167   146 304 163

(5+6) 

 السداد الواجبة الرضائب   442 577 14   017 326 21   593 174 26   140 308 31   356 486 30   572 849 31   788 027 31

 املالية الس نة نتيجة صايف -8   935 145 62   180 916 90   424 586 111   546 471 133   150 968 129   754 779 135   358 276 132

 دجالوحدة:                     UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:                             
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( يوحض اخملطط المتوييل 14-3فامي ييل جدول رمق )خمطط متويل املرشوع:  –2–2–3

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها  ملرشوع   احلقين.وحدة ا 

نتاج ال دوية السائةل يف شلكها احلقين14-3جدول رمق )  (: اخملطط المتوييل ملرشوع وحدة ا 

 الس نوات ال ويل 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 الاس تخدامات                

 الاستامثرات    194 404 002 1                

 ت ا ر م ع      640 999 89       960 999 9           960 999 9          960 999 9            

 القروض أ قساط          000 000 120       000 000 120       000 000 120     000 000 120        000 000 120  

 الاس تخدامات ا جاميل    194 404 002 1      640 999 89       960 999 9           960 999 129       960 999 129       000 000 120     000 000 120        000 000 120  

 املوارد                

 اخلاصة ابل موالمسامهة     194 404 402                  

 قروض    000 000 600                  

 ت ا ر م ع                

 التدفقات النقدية      725 671 152      969 441 181       213 112 202       567 924 219       171 421 216     775 932 214        230 213 208  

 املوارد ا جاميل    194 404 002 1      725 671 152      969 441 181       213 112 202       567 924 219       171 421 216     775 932 214        230 213 208  

 رصيد اخلزينة      -                      085 672 62       009 442 171       253 112 72        607 924 89         171 421 96       775 932 94         230 213 88    

 دجالوحدة:                     UPCمعطيات متحصل علهيا من رشكة املصدر:                           

 .املال العامل رأ ستغري يف الاحتياج من ال ت ا ر م ع:  ،حيث

 فامي ييل أ مه معايري الاستامثر املتوقع احلصول علهيا: :معايري تقيمي الاستامثر املتوقعة –3–2–3

 دج. 736 699 161 ملدة س بع س نوات (: % 15اخلاصة  لل موالصايف القمية احلالية ) مبعدل خصم  -

 . % 37.75معدل العائد ادلاخيل: -

 يوم. 21و  أ شهر 3س نوات و  5املال:  رأ سفرتة اسرتداد -

عداد خمطط ال عامل رحةل ادلراسة التقيميية القبلية لرشكة الاحتاد الصيدالين متأ يت  بعد الانهتاء من ا 

اجنازها من خالل املبحث املوايل و هذا ابلنظر ل مهيهتا الكبرية خاصة ابلنس بة القس نطيين، و اليت س نحاول 

  للمشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر.
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 املبحث الثالث: ادلراسة التقيميية القبلية للمرشوع 

 رأ ستعترب ادلراسة التقيميية القبلية للمشاريع جد هممة ابلنس بة للمبادرين بطلب المتويل من رشاكت 

جتعل املبادر يراجع قمية الرفع تسمح بتحديد سعر مسامهة طريف العملية المتويلية و  أ هنااملال اخملاطر خاصة و 

 ته و بقائه متحكام و مس يطرا عىل رشكته.املايل اذلي يود احلصول عليه و هذا محلايته من خطر متيع مسامه 

يف ظل الرتكيب املايل اذلي قام بوضعه املبادرون مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين و املمتثل يف 

جراء دراسة  نتاجية لل دوية السائةل يف شلكها احلقين، س نحاول من خالل هذا املبحث ا  مرشوع وحدة ا 

ين القس نطيين و هذا ملعرفة سيناريوهات سعر مسامهة لك طرف سواء تقيميية قبلية لرشكة الاحتاد الصيدال

رشكة رأ س املال اخملاطر )ش ر م م( و الرشاكء املبادرين ابملرشوع، و كذا معرفة خطر متيع مسامهة الرشاكء 

ناملبادرين و حتديد   مثل.أ  اكن الرفع املايل  ا 

لكن قبل لك هذا س نقوم بتحديد جمال التقيمي و القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين  

و هذا من خالل اس تخدام خمتلف الطرق التقليدية يف تقيمي الرشاكت و كذا الطرق املبتكرة لرأ س املال 

عداد موازنة  تبيان أ مهيهتا ابلنس بة حول رأ س املال الفكري و   Thesaurus Bercyالفكري مع حماوةل ا 

 و رشكة رأ س املال اخملاطر. UPCللمبادرين مبرشوع 

عداد موازنة   ن معلية تقيمي و ا  لرشكة رأ س الاحتاد الصيدالين القس نطيين تمت  Thésaurus Bercyا 

، أ ي أ ن قمي الرشكة املتحصل علهيا متثل قميهتا  31/12/2012ابملعطيات املقفةل حلساابت الرشكة يف 

و هذا بغرض القيام بعملية متويل مرشوع  01/01/2013أ ي يف  2013و بداية  2012 31/12بتارخي

 .2013التطوير يف الثاليث ال ول من س نة 
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يتعلق ال مر ابس تخدام طاوةل من طرق :  UPCتقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين –1 

ا ضافة ا ىل حتديد القمية  UPCالتقيمي و هذا لتحديد قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

PREMONEY  و القميةPOSTMONEY و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية. 

من خالل هذه الطريقة يمت حتديد قمية رشكة الاحتاد الصيدالين  اذلمة املالية:طريقة –1–1 

 القس نطيين من خالل العالقة التالية:

 ا جاميل اخلصوم املس تحقة )ادليون( –= ا جاميل ال صول  قمية املؤسسة )ال سهم، ال موال اخلاصة(

 اذلمة املاليةالقس نطيين ابس تخدام طريقة  الصيدالين( يوحض قمية رشكة الاحتاد 15-3و اجلدول رمق )

 .، و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية POSTMONEYو القمية  PREMONEYو كذا القمية 

و نس بة مسامهة طريف العملية  (: قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين15-3جدول رمق )

 وفق طريقة اذلمة املالية المتويلية

 ال صول ا جاميل    843 676 425 3        

 املس تحقة اخلصوم ا جاميل    375 101 993 2        

 ال موال اخلاصة    468 575 432      

 PREMONEYالقمية     468 575 432      

 الرفع املايل    194 404 402           

 POSTMONEYالقمية     662 979 834      

 ر م م نس بة ش 48,19%

 نس بة الرشاكء املبادرون 51,81%

عداد الباحث          الوحدة: دج املصدر:                          من ا 

 .رشكة رأ س املال اخملاطرحيث، ش ر م م: 

النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد  ميكن اس تخالص (15-3اجلدول رمق) من خالل

  القس نطيين وفق طريقة اذلمة املالية:  الصيدالين

، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية premoneyالقمية يف  قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( ثلمت ت -

 .دج 468 575 432احلالية، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 

 .دج 662 979 834بـ  postmoneyقدرت القمية  -

 . % 51,81ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -
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 . % 48,19رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة-

ابالعامتد حتديد قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين  ا ن :حتيني التدفقات النقديةطريقة –2–1

يتطلب حساب التدفق النقدي املتاح خالل الفرتة التقديرية و املمتثةل يف  طريقة حتيني التدفقات النقدية عىل

ضافة ،س نوات 7 املال، لك هذا  لرأ س املرحجة الرشاكت و التلكفة الوسطية أ رابححساب الرضيبة عىل  ا ىل ا 

ليهاال شارة  س بق  .يف الفصل ال ول ا 

أ رابح يمت حساب الرضيبة عىل الرشاكت خالل فرتة التقدير:  أ رابح حساب الرضيبة عىل–1–2–1

ابلتناسب بني مبيعات املنتجات املس توردة و مبيعات املنتجات املصنعة، و تقدر الرضيبة عىل الرشاكت 

 .% 19املنتجات املصنعة بـ  أ رابح ، كام تقدر الرضيبة عىل % 26بـ  املس توردةاملنتجات أ رابح 

من  خالل فرتة التقدير رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين الرضيبة عىل أ رابح (:16-3جدول رمق )

 2019ا ىل  2013

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 املس توردة مبيعات البضائع    000 599 912 7      428 389 289 8      857 179 666 8       285 970 042 9        714 760 419 9         142 551 796 9         571 341 173 10 

 املعبأ ةاملبيعات من املنتوجات التامة     085 503 286         089 146 300        093 789 313          097 432 327           101 075 341           105 718 354            109 361 368      

نتاجوحدة  أ عاملرمق         000 000 080 1       000 000 200 1        000 000 320 1         000 000 440 1         000 000 440 1     السائةل ال دوية ا 

 املنتجات التامةمبيعات     085 503 286         089 146 300        093 789 393 1       097 432 527 1        101 075 661 1         105 718 794 1         109 361 808 1   

 الاجاملىي ال عاملرمق     085 102 199 8      517 535 589 8      950 968 059 10      382 402 570 10      815 835 080 11       247 269 591 11        680 702 981 11 

 املس توردةنس بة مبيعات املنتجات  96,51% 96,51% 86,15% 85,55% 85,01% 84,52% 84,91%

 نس بة مبيعات املنتجات التامة 3,49% 3,49% 13,85% 14,45% 14,99% 15,48% 15,09%

24,94% 24,92% 24,95% 24,99% 25,03% 25,76% 25,76% IBS 

عداد الباحثاملصدر:                             دجالوحدة:                              من ا 

 متثل الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت. : IBSحيث، 

دفق النقدي املتاح لرشكة ( يلخص الت17-3اجلدول رمق )حتديد التدفق النقدي املتاح: –2–2–1

 . 2019ا ىل  2013الصيدالين القس نطيين خالل الفرتة املمتدة من  الاحتاد
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القس نطيين خالل الفرتة : التدفق النقدي املتاح لرشكة الاحتاد الصيدالين (17-3) جدول رمق

 2019ا ىل  2013التقديرية من 

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 النتيجة العملياتية    666 135 65       523 536 69       757 860 154        434 780 194     317 725 229         184 339 264       861 414 264  

24,94 24,92 24,95 24,99 25,03 25,76 25,76 IBS 

         65 954 

352    
          65 863 186    

             57 317 

991    
        48 672 697                38 761 901             17 909 408             16 775 950    

الرضيبة عىل أ رابح 

 الرشاكت

       102 231 

170    

         102 231 

170    

           112 848 

664    
 خمصصات الاهتالك    459 567 119           459 567 119           459 567 119              609 067 118       

 التدفق النقدي لالس تغالل    175 927 167      574 194 171      315 666 235        346 175 264     990 255 285         168 707 300       679 691 300  

         32 536 

119    
          42 536 119    

             42 536 

119    
 ت ا ر م ع    955 923 49             119 536 32             119 536 122              119 536 42        

          3 216 

148    
            3 216 148    

                 643 

230    
 الاستامثرات        230 643                    230 643             

 النقدي املتاح التدفق    220 003 118      455 658 138      966 486 112        997 995 220     641 076 242         900 954 254       411 939 264  

عداد الباحثاملصدر:                                     دجالوحدة:                              من ا 

يوم من رمق  30التغري يف الاحتياج من رأ س املال العامل، و اذلي مت تقديره بـ ت ا ر م ع:  حيث،

 ال عامل.

س نحاول التدفقات النقدية: رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني حساب قمية  –3–2–1

حساب قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية و هذا ابس تخدام 

و  βملعامل اب اخلطر اخلاصة يف متوسطات جماالت التقديرات تمتثل هذه ،βللمعامل  تقديرات خطر ثالثة

      .يوحض ذكل (18-3) اجلدول رمق

ة يف تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين املس تخدم βجماالت املعامل  متوسط ( :18-3جدول رمق )

  اخلطرالقس نطيين حسب درجة 

  Bêta متوسط  Bêta تقديرات اخلطر اخلاص ابملؤسسة رهن التقيمي

 0,75 0,5 – 1 ضعيف

 1,25 1 - 1,5 متوسط

 1,75 1,5 – 2 قوي

عداد الباحثاملصدر:   من ا 

يف  قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية –1–3–2–1

( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 19-3اجلدول رمق )  ة:ضعيف βظل درجة خطر للمعامل 
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ضعيفة و كذا القمية  βمل اللمع ابس تخدام طريقة حتيني التدفقات النقدية يف ظل درجة خطر

PREMONEY  و القميةPOSTMONEY .و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية ، 

يف ظل  قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية(: 19-3اجلدول رمق )

 ةضعيف βدرجة خطر للمعامل 

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 التدفق النقدي املتاح    220 003 118           455 658 138       966 486 112         997 995 220      641 076 242       900 954 254       411 939 264     

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 معامل املنحة البورصية  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 βاملعامل     0,75                      0,75                  0,75                    0,75                 0,75                  0,75                  0,75                

 معدل الفائدة 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,56% 5,56% CMPC 

 التدفقات النقدية احملينة    861 788 111           768 438 124       080 599 95          191 899 177      206 576 184       076 126 184       307 240 181     

 احملني املرتامك النقديالتدفق     861 788 111           629 227 236       710 826 331         900 725 509      106 302 694       182 428 878       489 668 059 1   

      

 س نة لآخر املتاح  التدفق النقدي    411 939 264       

      

 م ن ت ن م ط 3%

      

 القمية الهنائية     564 886 293 10  

      

 القمية الهنائية احملينة    451 863 041 7    

      

 قمية املؤسسة     940 531 101 8    

      

 ادليون    000 000 900       

      

 قمية ال موال اخلاصة    940 531 201 7    

      

 POSTMONEYالقمية     940 531 201 7    

      

 املايلالرفع     194 404 402       

      

 نس بة ش ر م م 5,59%

      

 نس بة الرشاكء املبادرون 94,41%

عداد الباحثاملصدر:                                        دج الوحدة:                   من ا 

 : متثل معدل منو التدفقات النقدية عىل املدى الطويل و اذلي مت تقديرهم ن ت ن م طحيث،  

 اخلاص بقطاع نشاط توزيع ال دوية.   % 3بـ  

( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد 19-3من خالل اجلدول رمق)

 :ةضعيف βيف ظل درجة خطر للمعامل القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية  الصيدالين

، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية postmoneyتمتثل قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية -

 دج.940 531 201 7 ، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ املس تقبلية

 . % 94,41ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -

 . % 5,59رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة-
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يف  قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية –2–3–2–1

( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 20-3اجلدول رمق )  متوسطة: βظل درجة خطر للمعامل 

متوسطة و كذا القمية  βابس تخدام طريقة حتيني التدفقات النقدية يف ظل درجة خطر للمعامل 

PREMONEY  و القميةPOSTMONEY .و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية ، 

يف ظل  قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية(: 20-3اجلدول رمق )

 متوسطة βدرجة خطر للمعامل 

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 التدفق النقدي املتاح    220 003 118        455 658 138      966 486 112       997 995 220       641 076 242       900 954 254       411 939 264    

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 معامل املنحة البورصية  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 βاملعامل     1,25                   1,25                 1,25                  1,25                  1,25                  1,25                  1,25               

 معدل الفائدة 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,76% 6,76% CMPC 

 التدفقات النقدية احملينة    058 529 110        850 649 121      699 403 92        416 015 170       958 408 174       255 023 172       150 419 167    

 احملني املرتامك النقديالتدفق     058 529 110        908 178 232      607 582 324       023 598 494       981 006 669       236 030 841       386 449 008 1  

      

 س نة ل خر املتاح  التدفق النقدي    411 939 264    

      

 م ن ت ن م ط 3%

      

 القمية الهنائية     856 713 014 7  

      

 القمية الهنائية احملينة    903 701 432 4  

      

 قمية املؤسسة     289 151 441 5  

      

 ادليون    000 000 900    

      

 قمية ال موال اخلاصة    289 151 541 4  

      

 POSTMONEYالقمية     289 151 541 4  

      

 الرفع املايل    194 404 402    

      

 نس بة ش ر م م 8,86%

      

 نس بة الرشاكء املبادرون 91,14%

عداد الباحثاملصدر:                                        دج الوحدة:                   من ا 

( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد 20-3من خالل اجلدول رمق)

 متوسطة: βيف ظل درجة خطر للمعامل القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية  الصيدالين

 ، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثريةpostmoneyتمتثل قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية -

 دج.289 151 541 4 املس تقبلية، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 

 . % 91,14ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -
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 . % 8,86رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة-

يف  قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية –3–3–2–1

( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 21-3اجلدول رمق )  قوية: βظل درجة خطر للمعامل 

قوية و كذا القمية  βابس تخدام طريقة حتيني التدفقات النقدية يف ظل درجة خطر للمعامل 

PREMONEY  و القميةPOSTMONEY .و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية ، 

 طريقة حتيني التدفقات النقديةقمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق (: 21-3اجلدول رمق )

 قوية βيف ظل درجة خطر للمعامل 

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 التدفق النقدي املتاح    220 003 118         455 658 138       966 486 112       997 995 220      641 076 242        900 954 254       411 939 264  

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 معامل املنحة البورصية  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 βاملعامل     0,75                    0,75                  0,75                  0,75                 0,75                   0,75                  0,75             

 معدل الفائدة 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,56% 5,56% CMPC 

 النقدية احملينةالتدفقات     334 297 109         649 953 118       152 349 89        565 563 162      427 906 164        452 838 160       496 789 154  

 احملني املرتامك النقديالتدفق     334 297 109         983 250 228       135 600 317       700 163 480      127 070 645        579 908 805       075 698 960  

      

 س نة ل خر املتاح  التدفق النقدي    411 939 264     

      

 م ن ت ن م ط 3%

      

 القمية الهنائية     517 999 319 5   

      

 القمية الهنائية احملينة    515 182 108 3   

      

 قمية املؤسسة     590 880 068 4   

      

 ادليون    000 000 900     

      

 قمية ال موال اخلاصة    590 880 168 3   

      

 POSTMONEYالقمية     590 880 168 3   

      

 الرفع املايل    194 404 402     

      

 نس بة ش ر م م 12,70%

      

 نس بة الرشاكء املبادرون 87,30%

عداد الباحثاملصدر:                                        دج الوحدة:                   من ا 

( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد 21-3من خالل اجلدول رمق)

 قوية:βالصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية يف ظل درجة خطر للمعامل 

، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية postmoneyتمتثل قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية -

 دج.590 880 168 3 املس تقبلية، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 
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 . % 87,30ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -

 . % 12,70رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة  قدرت نس بة-

 القس نطيين يتعلق ال مر بتقيمي رشكة الاحتاد الصيدالينالطرق املبتكرة لرأ س املال الفكري: –3–1 

، و مبا أ ن Alan Fustec و   Bernard Maroisو طريقة  Thesaurus Bercy ابالستناد ا ىل طريقة

ننا   Alan Fustec و   Bernard Maroisيه طريقة مطورة عن طريقة Thésaurus Bercyطريقة  فا 

 يف معلية تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين.                       Thésaurus Bercyس نكتف  بطريقة 

ن   Thesaurus Bercy (TB) طريقةحتديد قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق  ا 

الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية و من مث قياس مردوديهتا و احلصول عىل قمية  ةحساب التلكف يتطلب

يف الفصل  ابلتفصيللكيفية القياس  اال شارة، س بق مردودية أ صول الطلب الفكرية و أ صول العرض الفكرية

 .††الثاين

الاستبدالية الصافية يتعلق ال مر حبساب التلكفة حساب التلكفة الاستبدالية الصافية:  –1–3–1

 رأ سيف: التنظمي، العالمة التجارية، نظام املعلومات، براءة الاخرتاع و الرخص،  لل صول الفكرية و املمتثةل

رأ س املال البرشي، رأ س املال الزبوين، رأ س مال مال املسامهني،  رأ ساملال احمليط ،  رأ س، الطبيع املال 

 الرشاكة.

ستبدالية الصايف لل صول الفكرية حتديد التلكفة الاستبدالية اخلام تتطلب معلية حساب التلكفة الا

 لل صل و معامل احلاةل و معامل الاس تدامة.

لوحة قيادة و الفكرية نظرا لعدم امتالك الرشكة  لل صوللن يمت حساب معامل احلاةل  مالحظة:

ماكنية احلصول عىل  املعلومات و البياانت املتعلقة بقياس معامل قاعدة بياانت ال دارة رأ س املال الفكري)عدم ا 

 احلاةل لل صول الفكرية(.

يمت حساب التلكفة الاستبدالية اخلام للتنظمي من خالل حاصل رضب  TBطريقة  حسب التنظمي:-

 .س نوات و اليت متثل املدة املتوسطة حلياة التنظمي 7للمدراء يف  الس نوية نصف الكتةل الاجرية اخلام

، و هو اترخي دخول  2007املرجع حلساب التلكفة الاستبدالية اخلام للتنظمي يف س نة تمتثل الس نة 

 وحدة التعبئة و التغليف معلية الاس تغالل.

 س نوات x 7نصف الكتةل الاجرية اخلام الس نوية للمدراء الاستبدالية اخلام للتنظمي= التلكفة 

 .دج  000 680 85س نوات= X 0.5 X 7دج  000 480 24 = للتنظمي التلكفة الاستبدالية اخلام

                                                           
     immateriel.com-www.observatoireمن خالل املوقع:   TBللمزيد طالع كيفية قياس رأ س املال الفكري وفق طريقة  ††

http://www.observatoire-immateriel.com/
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كام ميكن أ ن نشري ابن معامل الاس تدامة ميثل حاصل قسمة الس نوات املتبقية للتنظمي عىل مدة 

 س نوات. 7حياة التنظمي املقدرة بـ 

 مدة حياة التنظمي معامل الاس تدامة للتنظمي=املدة املتبقية حليات التنظمي

 .  7 = 0.14 1= مل الاس تدامةامع

لية الصافية للتنظمي يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام يف معامل تمتثل التلكفة الاستبدا 

 الاس تدامة للتنظمي و اذلي ميكن حسابه كام ييل:

 معامل الاس تدامة. Xالتلكفة الاستبدالية الصافية للتنظمي=التلكفة الاستبدالية اخلام 

 .دج X 0.14 =  12 240 000دج 000 680 85 =التلكفة الاستبدالية الصافية للتنظمي

للعالمة التجارية من  يمت حساب التلكفة الاستبدالية اخلام TBطريقة  حسب العالمة التجارية:- 

س نة ابلنس بة للرشاكت ذات  25الس نوية يف مدة حياة العالمة املقدرة بـ  اال شهار أ عباءخالل حاصل رضب 

ا لتارخيها يف توزيع ال دوية الشهرة الوطنية و هو ما تس تجيب هل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين نظر 

 م، و يه الس نة املرجع يف معلية القياس. 1997منذ س نة 

 س نوات x 25 2012لس نة  اال شهار الس نوية أ عباء=  للعالمة التلكفة الاستبدالية اخلام

 .دج 350 296 10س نوات=X  25دج  854 411 = للعالمة التلكفة الاستبدالية اخلام

ميكن أ ن نشري ابن معامل الاس تدامة ميثل حاصل قسمة الس نوات املتبقية للعالمة عىل مدة حياة 

م اترخي  1997ابن الس نة املرجع يف القياس متثل س نة  اال شارةمع  ،س نوات 25العالمة التجارية املقدرة بـ 

 .رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تأ سيس

كام ميكن أ ن نشري ابن معامل الاس تدامة ميثل حاصل قسمة الس نوات املتبقية للعالمة التجارية عىل 

 س نة. 25مدة حياة العالمة املقدرة بـ 

 العالمة . مدة حياة العالمة التجارية ة=املدة املتبقية حليا للعالمة التجارية معامل الاس تدامة

 . 25 = 0.36 9= مل الاس تدامةامع

تمتثل التلكفة الاستبدالية الصافية للعالمة التجارية يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام يف 

 كام ييل: ا ميكن حساهبيتمعامل الاس تدامة للعالمة التجارية و ال

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلامللعالمة التجاريةالتلكفة الاستبدالية الصافية  

 جد X  =0.36  3 706 686دج 350 296 10=للعالمة التجاريةالتلكفة الاستبدالية الصافية 
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م لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين و جدول  2012من خالل مزيانية  نظام املعلومات:-

ن القمية احملاسبية الصافية لنظام املعلومات املتضمن التجهزيات و احلواسيب و أ  الاهتالاكت نالحظ ب

ضافة ا ىل برامج اال عالم الآيل قد أ هتكل ما يعين ابن التلكفة الاستبدالية الصافية صفرية.  الش باكت ا 

تمتثل يف الرخصة املقتناة لل دوية املعبأ ة و املغلفة و اليت براءة الاخرتاع و رخص اس تغالل ال دوية: -

كام انه مت اقتناء  ،س نوات 10مدة الاهتالك تقدر بـ، دج 740 374 128تقدر قميهتا الاستبدالية اخلام بـ 

 م. 2010الرخصة س نة 

يف القمية احملاسبية الاستبدالية الصافية لرخصة اس تغالل ال دوية املعبأ ة و املغلفة  تمتثل التلكفة

 دج. 318 862 89الصافية و اليت تقدر بـ 

 رأ س املال الطبيع  جمانيا. اقتناءيمت  TBحسب طريقة رأ س املال الطبيع : -

ا ىل ما  2010ا ىل  2001بلغت الاستامثرات العمومية خالل الفرتة املمتدة من  رأ س املال احمليط :-

من الاستامثرات  % 50ميكن اعتبار  TB، حسب طريقة يف اجلزائر من النفقات العامة % 35يقارب 

هتالكها يكون عىل فرتة طويةل تقارب  TBالعمومية مفيدة للرشاكت، و تشري طريقة   س نة. 30ابن مدة ا 

من قمية الرضيبة عىل  % 17.5لك هذا يعين ابن التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س املال احمليط  متثل 

م ك ساس للقياس و  2012كام ميكن الاستناد ا ىل الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت لس نة  أ رابح الرشاكت،

 كس نة مرجع للقياس. 1997

 % x 17.5 2012لس نة  IBS=  املال احمليط  لرأ س التلكفة الاستبدالية اخلام

 دج  X 17.5 %=8 304 949دج 852 456 47=لرأ س املال احمليط  التلكفة الاستبدالية اخلام

ميكن أ ن نشري ابن معامل الاس تدامة ميثل حاصل قسمة الس نوات املتبقية لرأ س املال احمليط  كام 

 س نة. 30املقدرة بـ   عىل مدة حياة رأ س املال احمليط

املال  رأ س مدة حياة  رأ س املال احمليط  ة=املدة املتبقية حليالرأ س املال احمليط  معامل الاس تدامة

 احمليط  .

 . 30 = 0.47 14= مل الاس تدامةامع

املال احمليط  يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام يف  لرأ ستمتثل التلكفة الاستبدالية الصافية 

 كام ييل: ا ميكن حساهبيتاملال احمليط  و ال لرأ سمعامل الاس تدامة 

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س املال احمليط التلكفة الاستبدالية الصافية  

 جد X  =0.47  3 875 643دج949 304 8= لرأ س املال احمليط التلكفة الاستبدالية الصافية 
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يتعلق ال مر بتحديد التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س مال املسامهني، حسب رأ س مال املسامهني: -

متثل التلكفة الاستبدالية اخلام يف تلكفة اس تقطاب املسامهني و اليت يستند يف حساهبا عىل  TBطريقة 

 % 10ا ىل  % 5ادلراسات اليت متت عىل رشاكت رأ س املال الاستامثري و اليت تتحدد يف جمال يقدر من 

 .يينيف حاةل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نط  % 5من ال موال اخلاصة، حيث سيمت اخذ مبعدل 

 % x 5 2012قمية ال موال اخلاصة هناية س نة =  لرأ س مال املسامهني التلكفة الاستبدالية اخلام

  X 5%=21 628 773دج  468 575 432 = لرأ س مال املسامهني التلكفة الاستبدالية اخلام

 .دج

ن  ال صولخيتلف عىل  TBحسب طريقة  اخلاص برأ س مال املسامهني حتديد معامل الاس تدامة ا 

مبعامل الاس تزناف  اال هالك ا ىلادلوران  أ صولادلوران، حيث تتعرض  أ صولمن  أ صلالسابقة ابعتباره 

TA حيث ميكن اال شارة ا ىل أ ن املدة املتوسطة حلياة  ،و اذلي ميثل معامل خسارة و دوران املسامهني

معامل الاس تدامة يمت فا ن  TBس نوات، و يف ظل هذه املعطيات و بناءا عىل طريقة  10املسامهني تقدر بـ 

 . % 50حتديده بطريقة رايضية منطقية يف حدود 

جدول   TBيف ظل املدة املتوسطة التقديرية حلياة أ صول ادلوران و معامل الاس تزناف، قدم 

 (3ملحق رمق ) معايرة ملعامل الاس تدامة.

رأ س مال املسامهني صفري  يف حاةل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين، فان معامل اس تزناف

نظرا الن الرشكة مالكها من عائةل واحدة ما ميثل درجة اس تقرار قوية لرأ س مال املسامهني يف ظل لك هذا 

ميكن أ ن نأ خذ بأ قل معامل دوران لرأ س مال املسامهني و هذا ابلنظر جلدول معايرة معامل الاس تدامة 

 . 0.03اخلاص بأ صول ادلوران و اذلي حيدد يف 

س نوات و معامل اخلسارة )معامل  10م مدة متوسطة حلياة رأ س مال املسامهني تقدر بـ أ ما

فان ادلوران  بأ صولابالستناد جلدول معايرة معامل الاس تدامة اخلاص و ،  0.03الاس تزناف( يف حدود 

 . % 52,49معامل الاس تدامة لرأ س مال املسامهني اخلاص برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين يقدر بـ 

تمتثل التلكفة الاستبدالية الصافية لرأ س مال املسامهني يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام 

  ميكن حساهبا كام ييل:يتيف معامل الاس تدامة لرأ س مال املسامهني و ال

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س مال املسامهنيالتلكفة الاستبدالية الصافية  

  X   11 352 943 =0.52دج773 628 21= لرأ س مال املسامهنيالتلكفة الاستبدالية الصافية 

 .دج
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يمت حساب التلكفة الاستبدالية الصافية لرأ س املال البرشي بنفس طريقة رأ س  رأ س املال البرشي:-

متثل التلكفة  TBاملال التنظمي  ابعتباره أ صل دوران أ ي يتعرض ملعامل الاس تزناف، حسب طريقة 

شهرا، أ ما يف حاةل  12ا ىل  4كتةل الاجرية اخلام من ال  من خالل الاستبدالية اخلام لرأ س املال البرشي

 اجملال. اتوسط هذمب  فس نأ خذرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

 .أ شهر x 7 اخلام التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س املال البرشي=الكتةل الاجرية الشهرية

 دج. x 8=46 888 199دج  025 111 6 = التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س املال البرشي

ا ن حتديد معامل الاس تدامة يتطلب حساب معامل دوران و خسارة املوظفني أ ي حتديد معامل 

، يمت حساب معامل اس تزناف املوظفني الاس تزناف اذلي س بق تناول كيفية حتديده من خالل الفصل الثاين

 2012و  2011ابلنس بة لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ابالعامتد عىل جداول حركية ال جراء لس نة 

، و اجلدول 2012يف س نة  2011املرصح هبا دلى هيئة الضامن الاجامتع ، أ ي تبيان خسارة موظف  س نة 

 ( يوحض ذكل.22-3رمق )

(: متوسط معامل دوران موظف  رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل 22-3جدول رمق )

 2012 اىل 2011الفرتة 

 املوظفني دوران املوظفني املوظفني ا جاميل معامل الاس تزناف املعامل القيايس متوسط معامل دوران املوظفني

 املدراء 1 10 10,00% 3 30,00%

 رؤساء املصاحل 3 10 30,00% 2 60,00%

 ابيق املوظفني 11 113 9,73% 1 9,73%

 اجملموع 15 133   6 16,62%

عداد الباحث من خالل املعطيات املتحصل علهيا من رشكة الاحتاد الصيدالين املصدر:  من ا 

 القس نطيين

حتديد مدة حياة رأ س املال البرشي ابالس تعانة بـجدول مدة حياة تعاون رأ س املال البرشي اذلي يمت  

، يف حاةل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين يتوافق  TBينظر ملعامل دوران املوظفني حسب طريقة 

 س نوات. 5معامل الاس تزناف مع مدة حياة 

كام س بق و أ ن تناولنا يف  % 50يمت حساب معامل الاس تدامة بطريقة رايضية منطقية يف حدود  

حساب معامل اس تدامة رأ س مال املسامهني، و مبا أ ن املدة املتوسطة حلياة رأ س املال البرشي لرشكة 

مل فان معا % 16,62س نوات و معامل دوران املوظفني  5الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 
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 53,57املعايرة ملعامل الاس تدامة يقدر بـ  الاس تدامة لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين حسب جدول

%. 

تمتثل التلكفة الاستبدالية الصافية لرأ س املال البرشي يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام 

 و اليت ميكن حساهبا كام ييل: البرشييف معامل الاس تدامة لرأ س املال 

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلام البرشي الامللرأ س التلكفة الاستبدالية الصافية  

  X   26 189 408=0.54دج199 888 48= البرشيلرأ س مال التلكفة الاستبدالية الصافية 

 .دج

التلكفة  يعترب رأ س املال الزبوين من أ صول ادلوران، ميكن توضيح كيفية حسابرأ س املال الزبوين: - 

  الاستبدالية اخلام لرأ س الزبوين من الآيت:

يني خالل املدة املكرسة للمقابةل ر التجا: وتمتثل يف أ جر  AB* حتديد املوازنة الس نوية الس تقطاب زابئن جدد 

العالقات مع الزابئن املوجودين، يضاف هلام املصاريف املرتبطة، واثئق، مستندات، مصاريف  وتطوير

 التنقل.

*N  :دد الزابئن اجلدد اذلين يمت اس تقطاهبم خالل الس نةعN. 

*
𝐵𝐴

N
 متثل التلكفة الاستبدالية للزبون الواحد. : 

تمتثل التلكفة الاستبدالية لرأ س املال الزبوين يف العالقة التالية  *
𝐵𝐴

N
 x   .عدد الزابئن 

 أ عباهئام و تقس اميت  2012اجلدول املوايل يوحض املوازنة الس نوية للتجاريني خالل س نة  

  2012س نة خالل  لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين (: موازنة رأ س املال الزبوين23-3جدول رمق )

 2012خالل س نة  تقس اميت أ عباء موازنة رأ س املال الزبوين املبلغ )دج( 

 مصاريف التنقل     000 900                        

 واثئق و مستندات    000 250                        

 للموظفني التجاريني الكتةل الاجرية اخلام    000 440 1                     

 اجملموع    000 590 2               

عداد الباحث املصدر:  املعطيات املتحصل علهيا من رشكة الاحتاد الصيدالين  ابالعامتد عىلمن ا 

 القس نطيين

 كام ميكن أ ن نشري ا ىل التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س املال الزبوين من خالل اجلدول املوايل. 
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 صيدالين القس نطييناملال الزبوين لرشكة الاحتاد ال  لرأ س(: التلكفة الاستبدالية اخلام 24-3جدول رمق )

 )دج( 2012املال الزبوين لس نة  رأ سموازنة  ا جاميل    000 590 2           

 2012عدد الزابئن اذلين مت اس تقطاهبم خالل س نة     17                      

 التلكفة الاستبدالية اخلام للزبون الواحد )دج(    353 152              

 عدد زابئن رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ا جاميل    150                    

 املال الزبوين )دج( لرأ سالتلكفة الاستبدالية اخلام     941 852 22         

عداد الباحث ابالعامتد عىل املعطيات املتحصل علهيا من رشكة الاحتاد الصيدالين املصدر:  من ا 

 القس نطيين

من خالل  و يمت حسابه معدل الوالء الزبوين يمتثل معامل الاس تدامة لرأ س املال الزبوين يف  

و  2011دلى الرضائب للس نة  هبا الكشف الس نوي للعمالء املرفق حبساب النتاجئ و املزيانية املرصحة

رمق أ عامل م ب 2012م يف س نة 2011يف وزن زابئن  2012، حيث ميثل معدل الوالء الزبوين لس نة  2012

 . % 10، ما يعط  معامل اس تزناف يقدر بـ  % 90م، و قد حتصلنا عىل معدل والء زبوين يقدر بـ  2011

 املال الزبوين وفق العالقة التالية: لرأ سيمت حساب مدة احلياة املتوسطة  

املال الزبوين= لرأ سمدة احلياة املتوسطة 
𝟏

معامل الاس تزناف
 

=لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين املال الزبوينمدة احلياة املتوسطة لرأ س 
𝟏

𝟎,𝟏
 

 س نوات  10=لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين مدة احلياة املتوسطة لرأ س املال الزبوين

ابالس تعانة جبدول املعايرة ملعامل الاس تدامة اخلاص بأ صول ادلوران جند ابن معدل الاس تدامة 

 . % 46,47 لرأ س املال الزبوين لرشكة الاحتاد القس نطيين هو: 

تمتثل التلكفة الاستبدالية الصافية لرأ س املال الزبوين يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام يف 

 أ س املال الزبوين و اليت ميكن حساهبا كام ييل:معامل الاس تدامة لر 

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلام الزبوينلرأ س املال التلكفة الاستبدالية الصافية  

  X   10 619 762=0,46دج941 852 22= الزبوينال امللرأ س التلكفة الاستبدالية الصافية 

 .دج

الاستبدالية اخلام لرأ س مال املوردين يف الكتةل الاجرية لفريق  تمتثل التلكفةرأ س مال املوردين: - 

 املشرتايت مضافا لها التاكليف اال ضافية عند الانطالق املرتبطة بتس يري العالقة مع املوردين.
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ابلنس بة لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ميكن تلخيص التلكفة الاستبدالية اخلام ابالس تعانة  

 م من خالل اجلدول التايل: 2012مبعطيات س نة 

 (: التلكفة الاستبدالية اخلام لرأ س مال املوردين لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين25-3جدول رمق)

 اخلام لفريق املشرتايت )دج( الس نوية الكتةل الاجرية    000 400 2           

 مصاريف التنقل و الاس تقباالت )دج(    000 000 3           

 مال املسامهني)دج( لرأ سالتلكفة الاستبدالية اخلام     000 400 5           

عداد الباحث ابالعامتد عىل املعطيات املتحصل علهيا من رشكة الاحتاد الصيدالين املصدر:  من ا 

 القس نطيين

حتتفظ املؤسسة بوالء قوي مع املوردين ال جانب و املوردين احملليني فامي خيص لوازم التعبئة و 

، مع متوسط حياة تقديرية يق  % 10التغليف، ذلا اعتباطيا ميكن اعتبار معامل خسارة املوردين يف حدود 

 . % 46,47، ما يعط  معامل اس تدامة يقدر بـ س نوات 10حدود 

الاستبدالية الصافية لرأ س مال املوردين يف حاصل رضب التلكفة الاستبدالية اخلام تمتثل التلكفة 

 يف معامل الاس تدامة لرأ س مال املوردين و اليت ميكن حساهبا كام ييل:

 معامل الاس تدامة. X=التلكفة الاستبدالية اخلاملرأ س مال املوردينالتلكفة الاستبدالية الصافية  

  X   2 509 380=0,46دج000 400 5=لرأ س مال املوردينالتلكفة الاستبدالية الصافية 

 .دج

جاميل التلكفة الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية: - يتعلق ال مر بتحديد ا جاميل التلكفة ا 

 ، اجلدول املوايل يوحض ذكل.الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية
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 ا جاميل التلكفة الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية(: 26-3جدول رمق )

 اخلاصة برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين

 الفكرية ال صول التلكفة الاستبدالية اخلام معامل الاس تدامة التلكفة الاستبدالية الصافية

 التنظمي    000 680 85              14,29%    000 240 12            

 العالمة التجارية    350 296 10              36,00%    686 706 3             

            89 862 318    70,00%            128 374 740    
و  املعبأ ة ال دويةاس تغالل  رخص

 املغلفة

 املال احمليط  رأ س    949 304 8               46,67%    643 875 3             

 مال املسامهني رأ س    773 628 21              52,49%    943 352 11            

 املال البرشي رأ س    199 888 48              53,57%    408 189 26            

 املال الزبوين رأ س    941 852 22              46,47%    762 619 10            

 مال املوردين رأ س    000 400 5               46,47%    380 509 2             

 اجملموع    953 425 331                 140 356 160          

عداد الباحث املصدر:   من ا 

من خالل اجلدول السابق ميكن احلصول عىل قمية أ ولية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين، تمتثل  

 يف :

) التلكفة الاستبدالية الصافية لل صول TBقمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة  

 + التلكفة الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية. ال موال اخلاصة=   الفكرية(

تلكفة ل ا ( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ابس تخدام طريقة27-3اجلدول رمق )

،  POSTMONEYو القمية  PREMONEYكذا القمية  ، وTBلـ  الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية

 و نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية.
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(: قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة التلكفة الاستبدالية 27-3جدول رمق )

 TBلل صول الفكرية لـ الصافية 

 ال صول ا جاميل    843 676 425 3   

 اخلصوم املس تحقة ا جاميل    375 101 993 2   

 ال موال اخلاصة    468 575 432  

 الفكرية لل صولالتلكفة الاستبدالية الصافية     822 493 70   

 PREMONEYالقمية     290 069 503  

 الرفع املايل    194 404 402     

 POSTMONEYالقمية     484 473 905  

 نس بة ش ر م م 44,44%

 نس بة الرشاكء املبادرون 55,56%

عداد الباحث          الوحدة: دج املصدر:  من ا 

مل يمت احتساب التلكفة الاستبدالية الصافية لرخصة اس تغالل ال دوية املعبأ ة و املغلفة نظرا  مالحظة:

 ل هنا أ صل فكري يدخل يف قامئة املركز املايل للرشكة أ ي قميته مت احتساهبا يف قمية ال موال اخلاصة للرشكة.

مي رشكة الاحتاد ( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقي27-3من خالل اجلدول رمق)

 : TBلل صول الفكرية لـ  الصافية القس نطيين وفق طريقة التلكفة الاستبدالية الصيدالين

، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية احلالية، premoneyقمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية  تمتثل

 دج. 290 069 503و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 

 دج. 484 473 905بـ  postmoneyقدرت القمية  -

 . % 55,56ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -

 . % 44,44رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة -

يتعلق ال مر بتحديد قمية رشكة  : TBقمية مردودية ال صول الفكرية وفق طريقة  حساب–2–3–1 

، يمت حتديد قمية  TBالاحتاد الصيدالين القس نطيين من خالل حساب قمية مردودية ال صول الفكرية لـ 

 كام ييل:  أ صول الطلب أ ومن خالل أ صول العرض الرشكة 

( + قمية ال صول الصافية الطلب قمية ال موال اخلاصة للمؤسسة = قمية مردودية رأ س املال الزبوين )أ صل

 ( + قمية ال صول الصافية املعدةل.أ صول العرضاملعدةل = قمية مردودية ال صول الفكرية )
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  من خالل العالقة التالية: TBميكن التذكري بكيفية حساب مردودية ال صول الفكرية وفق طريقة  

𝑉𝑖 = (1 − 𝐼𝑆)𝑥 ∑ 𝑏𝑘𝑥
𝑉𝑘

𝑖

(1 + 𝑡)𝑘
𝑘>0

 

 حيث: 

 𝑉𝑖: قمية مردودية ال صل.

SI .معدل الرضيبة عىل أ رابح الرشاكت : 

𝑏𝑘  ليه يف طريقة  نيسالتح : معامل  ميثل أ يضا مبعامل المنو. و BAو  ABس بق اال شارة ا 

t  اخلايل من اخملاطرة. يني: معدل التح 

ادلوران  دون ل صولليمت تنفيذ العملية احلسابية حىت العام املوافق لهناية حياة ال صل ابلنس بة 

 م ابلنس بة ل صول ادلوران.و يصبح التدفق النقدي ضئيل أ و معد عندما Kوحىت الس نة 

ما حبساب أ صول العرض وأ صول الطلب.  حساب قمية املؤسسة يكون ا 

الطلب اندرا ما تكون صفرية وهذا ل ن ال صول ال  و أ صول العرضأ ن الفرق بني قمية شارة بميكن اال  

 هتتكل بنفس الرسعة.

 مع اال شارة بأ نه مت التفصيل يف كيفية القياس يف الفصل الثاين.

تمتثل أ صول الطلب يف رأ س املال الزبوين، حيث س بق و أ ن ارشان ا ىل كيفية أ صول الطلب: -

 املال الزبوين يف الفصل الثاين.  ة رأ سحساب قمية مردودي

، كام  % 90يقدر بـ  2012قبل القيام بعملية التقيمي البد ابلتذكري ابن معامل الوالء الزبوين لس نة 

 :من خالل اجلدول التايل املطبق معامل حتسني الوالء الزبوين ا ىل اال شارةميكن 

 لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين املطبق (: معامل حتسني الوالء الزبوين28-3جدول رمق)

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 النتيجة الصافية    927 765 42        063 759 45       200 752 48        336 745 51      779 225 58      670 435 63      806 428 66     

 خمصصات الاهتالاكت     440 398 28        440 398 28       440 398 28        440 398 28      495 179 23      001 862 19      001 862 19     

 التدفقات النقدية     367 164 71        503 157 74       640 150 77        776 143 80      274 405 81      671 297 83      807 290 86     

 2012التدفق النقدي لس نة     292 855 75        292 855 75       292 855 75        292 855 75      292 855 75      292 855 75      292 855 75     

 معدل حتسني الوالء الزبوين 0,94 0,98 1,02 1,06 1,07 1,10 1,14

 الزبوين املطبقمعدل حتسني الوالء  1 1 1,02 1,06 1,07 1,10 1,14

عداد الباحثاملصدر:   من ا 
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يمت حساب معامل حتسني الوالء الزبوين من خالل حاصل قسمة التدفقات النقدية التقديرية خملطط  

ال يمت الاعامتد عىل معامل حتسني الوالء الزبوين يف حاةل  ، 2012ال عامل عىل التدفق النقدي املرجع  لس نة 

ذا اكن اقل من  ، سيمت أ يضا الاعامتد عىل معامل حتسني الوالء الزبوين مكعامل حتسني للك أ صول  1ما ا 

 .عىل ابيق الفرتة 1و يمت اعامتد معامل حتسني يقدر بـ  ادلوران

 ين من خالل اجلدول التايل: ميكن اال شارة ا ىل قمية مردودية رأ س املال الزبو 

 قمية مردودية رأ س املال الزبوين لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين(: 29-3جدول رمق )

 )دج( 2012التدفق النقدي لس نة  292 855 75

 معدل الوالء الزبوين  90,00%

 معامل حتسني الوالء الزبوين (28-3هل يف اجلدول رمق) اال شارةمتغري س بق 

25,76% IBS 

 معامل التحيني  5%

 مدة التحيني  س نة 30

 املال الزبوين  )دج(  رأ سمردودية   101 867 343

عداد الباحث            املصدر:                         دج الوحدة:من ا 

مردودية رأ س  ( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ابس تخدام طريقة30-3اجلدول رمق )

، و نس بة مسامهة طريف  POSTMONEYو القمية  PREMONEYكذا القمية  و TBلـ  املال الزبوين 

 العملية المتويلية.

مردودية رأ س املال قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة (:30-3اجلدول رمق )

 TBلـ  الزبوين )أ صل الطلب(

 املال الزبوين رأ سقمية مردودية  101 867 343

 قمية ال موال اخلاصة 468 575 432

 premoneyالقمية  569 442 776

 الرفع املايل 194 404 402

 postmoneyالقمية  763 846 178 1

 نس بة مسامهة ش ر م م 34,14%

 اكء املبادرونرش نس بة مسامهة ال  65,86%

عداد الباحث      املصدر:   دج الوحدة:من ا 

( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد 30-3رمق) من خالل اجلدول

 : TBلـ  مردودية رأ س املال الزبوينالقس نطيين وفق طريقة  الصيدالين
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، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية premoneyتمتثل قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية -

 دج. 569 442 776احلالية، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 

 دج. 763 846 178 1بـ  postmoneyقدرت القمية  -

 . % 65,86ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -

 . % 34,14رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة-

يتعلق ال مر حبساب قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ابالعامتد عىل أ صول  أ صول العرض:- 

 2012العرض الفكرية، حيث تتطلب معلية التقيمي حتديد التدفقات النقدية املنسوبة للك أ صل خالل س نة 

الفكرية يف معلية خلق القمية و التدفقات النقدية املنسوبة للك أ صل م، اجلدول املوايل يوحض وزن ال صول 

 م. 2012فكري خالل س نة 

وزن ال صول الفكرية يف معلية خلق القمية و التدفقات النقدية املنسوبة للك أ صل فكري  (:31-3جدول رمق)

 م اخلاصة برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 2012خالل س نة 

 الفكرية ال صول التلكفة الاستبدالية الصافية يف معلية خلق القمية ال صولوزن  م 2012التدفق النقدي لس نة  أ صلاملنسوبة للك التدفقات النقدية 

 التنظمي 000 240 12 8,17% 292 855 75 689 200 6

 العالمة التجارية 686 706 3 2,48% 292 855 75 778 877 1

 و املغلفة املعبأ ة ال دويةاس تغالل  رخص 318 862 89 60,01% 292 855 75 556 523 45

 املال احمليط  رأ س 643 875 3 2,59% 292 855 75 371 963 1

 مال املسامهني رأ س 943 352 11 7,58% 292 855 75 313 751 5

 املال البرشي رأ س 408 189 26 17,49% 292 855 75 352 267 13

 مال املوردين رأ س 380 509 2 1,68% 292 855 75 233 271 1

75 855 292 

 

 اجملموع 378 736 149 100,00%

عداد الباحث                                 املصدر:                                          دج الوحدة:من ا 

 فامي ييل قمية مردودية أ صول العرض الفكرية: 

  :يعترب رأ س املال البرشي من أ صول ادلوران، اجلدول املوايل يوحض قمية مردودية رأ س املال البرشي 

 قمية مردودية رأ س املال البرشي.
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 (: قمية مردودية رأ س املال البرشي لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين32-3جدول رمق )

 )دج( 2012املال البرشي لس نة  لرأ سالتدفق النقدي املنسوب  352 267 13

 املال البرشي رأ سمعدل والء  97,00%

 املال البرشي رأ سمعامل حتسني والء  (28-3هل يف اجلدول رمق) اال شارةمتغري س بق 

25,76% IBS 

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5,00%

 مدة التحيني س نة 30

 املال البرشي  )دج( رأ سمردودية  088 024 39

عداد الباحث                           املصدر:                                 دج الوحدة:من ا 

 :رأ س مال املسامهني أ يضا من أ صول ادلوران، اجلدول املوايل يوحض  مردودية رأ س مال املسامهني 

  قمية مردودية رأ س مال املسامهني لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين.

 مال املسامهني لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيينقمية مردودية رأ س (: 33-3جدول رمق )

 )دج( 2012مال املسامهني لس نة  لرأ سالتدفق النقدي املنسوب  313 751 5

 معدل والء املسامهني 97,00%

 معامل حتسني والء املسامهني (28-3هل يف اجلدول رمق) اال شارةمتغري س بق 

25,76% IBS 

 اخملاطرةمعامل التحيني اخلايل من  5,00%

 مدة التحيني س نة 30

 )دج(  مال املسامهني رأ سمردودية  133 034 48

عداد الباحث                            املصدر:                                   دج الوحدة:من ا 

  :رأ س مال املوردين أ خر أ صل من أ صول ادلوران ل صول العرضمردودية رأ س مال املوردين  

 .( يوحض قمية مردودية رأ س مال املوردين لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين34-3اجلدول رمق) الفكرية،

 (: قمية مردودية رأ س مال املوردين لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين34-3جدول رمق)

 )دج( 2012مال املوردين لس نة  لرأ سالتدفق النقدي املنسوب  233 271 1

 املوردينمعدل والء  97,00%

 معامل حتسني والء املوردين (28-3هل يف اجلدول رمق) اال شارةمتغري س بق 

25,76% IBS 

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5,00%

 مدة التحيني س نة 30

 )دج(  مال املوردين رأ سمردودية  749 762 5

عداد الباحث                            املصدر:                                  دج الوحدة:من ا 
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 :تعترب رخصة اس تغالل ال دوية من بني ال صول مردودية رخصة اس تغالل ال دوية املعبأ ة و املغلفة 

مما يقلل  ا، ولكن تنخفض قميهتايمت اخلسارة يف جوهرهحيث ال  دون دوران أ ي أ ن لها مدة حياة معروفة،

 عىل املشاركة يف معلية خلق القمية، حىت يمت ا هالك ال صل بشلك اكمل.ا تدرجييا يف قدرهت

يف الفصل الثاين مع  kقمية التدفقات النقدية املودلة خالل الس نة  كيفية حساب اال شارة ا ىل س بق

( يوحض قمية 35-3، اجلدول رمق )التذكري بأ نه مل يمت تطبيق معامل التحسني عىل ال صول دون دوران

 اس تغالل ال دوية املعبأ ة و املغلفة لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين. مردودية رخصة

قمية مردودية رخصة اس تغالل ال دوية املعبأ ة و املغلفة لرشكة الاحتاد الصيدالين  (:35-3جدول رمق)

 القس نطيين

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 التدفق النقدي 555,75 523 45 190,64 020 39 826 516 32 460 013 26 095 510 19 730 006 13 365 503 6

25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% IBS 

 النتيجة اخلام 776,86 798 33 380,17 970 28 983,47 141 24 586,78 313 19 190,08 485 14 793,39 656 9 396,69 828 4

 التحيني اخلايل من اخملاطرةمعامل  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

 التدفق النقدي احملني 311 189 32 989 276 26 753 854 20 336 889 15 525 349 11 048 206 7 451 431 3

117 197 414 113 765 962 106 559 914 95 210 389 79 321 053 58 466 300 32 189 311 

 املرتامك احملني التدفق النقدي

 للرخصة

عداد الباحث                         املصدر:                                                  دج الوحدة:من ا 

  :(، قمية مردودية العالمة التجارية لرشكة الاحتاد 36-3يوحض اجلدول رمق )مردودية العالمة التجارية 

 الصيدالين القس نطيين.

 العالمة التجارية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين(: قمية مردودية 36-3جدول رمق)

 الس نوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 التدفق النقدي 778 877 1 136 669 1 494 460 1 852 251 1 210 043 1 568 834 926 625 284 417 642 208

25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% 25,76% IBS 

 النتيجة اخلام 149 394 1 243 239 1 338 084 1 433 929 527 774 622 619 716 464 811 309 905 154

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
معامل التحيني اخلايل 

 من اخملاطرة

 التدفق النقدي احملني 761 327 1 030 124 1 692 936 647 764 862 606 371 462 265 330 692 209 853 99

5 862 174 5 762 321 5 552 629 5 222 363 4 759 992 4 153 130 3 388 483 2 451 791 1 327 761 
 احملني التدفق النقدي

 للعالمة التجارية املرتامك

عداد الباحث                         املصدر:                                                  دج الوحدة:من ا 

  :( قمية مردودية التنظمي لرشكة الاحتاد الصيدالين 37-3يوحض اجلدول رمق )مردودية التنظمي

 القس نطيين
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 (: قمية مردودية التنظمي لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين37-3جدول رمق)

 الس نوات 2013

 النقديالتدفق  689,40 200 6

25,76% IBS 

 النتيجة اخلام 676,36 603 4

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5%

 التدفق النقدي احملني 454 384 4

 للتنظمي املرتامك احملني التدفق النقدي 454 384 4

عداد الباحث         املصدر:                                  دج الوحدة:من ا 

  : املال احمليط  لرشكة الاحتاد  رأ س( يوحض مردودية 38-3اجلدول رمق )مردودية رأ س املال احمليط 

 .الصيدالين القس نطيين

 (: قمية مردودية رأ س املال احمليط  لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين38-3جدول رمق)

 2026 ىلا   2013املال احمليط  من  لرأ سالتدفق النقدي املرتامكة املنسوب  281 725 14

25,76% IBS 

 معامل التحيني اخلايل من اخملاطرة 5%

 مدة التحيني س نة 14

 املال احمليط  لرأ س املرتامكالتدفق النقدي احملني  767 540 8

عداد الباحث         املصدر:                                     دج الوحدة:من ا 

  :اجلدول املوايل ا جاميل قمية مردودية أ صول العرض الفكرية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

 يوحض قمية مردودية أ صول العرض الفكرية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين.
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 (: قمية مردودية أ صول العرض الفكرية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين39-3جدول رمق)

 أ صول العرض الفكرية مردودية ال صول قمية

 املال البرشي رأ س 088 024 39

 مال املسامهني رأ س 133 034 48

 املال احمليط  رأ س 767 540 8

 مال املوردين رأ س 749 762 5

 التنظمي 454 384 4

 العالمة التجارية 174 862 5

 عبأ ةمل ا ال دويةمال رخصة اس تغالل  رأ س 414 197 117

 اجملموع 779 805 228

عداد الباحث         املصدر:                                     دج الوحدة:من ا 

 قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة مردودية أ صول العرض لـTB  :  

أ صول مردودية  ( يوحض قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ابس تخدام طريقة40-3اجلدول رمق )

ة مسامهة طريف ، و نس ب POSTMONEYو القمية  PREMONEYكذا القمية  و TBلـ   العرض

العملية المتويلية، مع اال شارة بأ نه مت ختفيض القمية الاستبدالية الصافية لرخصة ال دوية املعبأ ة و املغلفة من 

 دي احلساب مرتني.ا جاميل قمية ال موال اخلاصة نظرا حلساب مردوديهتا مع أ صول العرض و ابلتايل تفا

   TB(:قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة مردودية أ صول العرض لـ40-3جدول رمق)

 قمية مردودية أ صول العرض الفكرية 779 805 228

 قمية ال موال اخلاصة 150 713 342

 premoneyالقمية  929 518 571

 الرفع املايل 194 404 402

 postmoneyالقمية  123 923 973

 نس بة مسامهة ش ر م م 41,32%

 اكء املبادرونرش نس بة مسامهة ال  58,68%

عداد الباحث         املصدر:   دج الوحدة:من ا 

( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية من معلية تقيمي رشكة الاحتاد 40-3من خالل اجلدول رمق)

 : TBلـ  العرضمردودية أ صول القس نطيين وفق طريقة  الصيدالين

، أ ي قمية الرشكة وفق طاقهتا الاستامثرية premoneyتمتثل قمية الرشكة )ال موال اخلاصة( يف القمية -

 دج. 929 518 571احلالية، و قد حتصلنا عىل قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين تقدر بـ 
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 دج. 123 923 973بـ  postmoneyقدرت القمية  -

 . % 58,68ن بـ يقدرت نس بة مسامهة الرشاكء املبادر  -

 . % 41,32رشكة رأ س املال اخملاطر بـ  مسامهة قدرت نس بة-

عرتضته بعض املشالك التقنية   ميكن اال شارة ابن معلية تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ا 

و مدى موثوقية فرضيات خمطط ال عامل  gخاصة ابلنس بة لطريقة حتيني التدفقات النقدية فامي خيص املعامل 

ضافة ا ىل اس تخدامنا لثالث متوسطات دلرجة خطر للمعامل  ، كام اعرتضت عديد العقبات التقنية  βا 

خاصة يق حتديد معامل حاةل ال صول الفكرية أ ين مل نمتكن من حسابه نظرا  TBطريقة ال صول الفكرية لـ 

دارة لل صول الفكرية دلى رشكة الاحتاد لغياب املعطيات و املعلومات حوهل بسبب غي اب لوحة قيادة و ا 

 الصيدالين القس نطيين و غياب املعرفة و الاهامتم هبذا النوع من ال صول.

يتعلق ال مر  دراسة جمال التقيمي و أ مثلية الرتكيب املايل لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين:–2

الصيدالين القس نطيين بناءا عىل طرق التقيمي اليت مت اجنازها بتحديد جمال التقيمي احلقيق  لرشكة الاحتاد 

سالفا و حتديد القمية احلقيقية للرشكة و اليت بناءا علهيا ميكن دراسة أ مثلية الرتكيب املايل للرشكة يف ظل الرفع 

مي رشكة املايل اذلي وضعه الرشاكء املبادرون لمتويل مرحةل التطوير، اجلدول املوايل يلخص خمتلف طرق تقي

 الاحتاد الصيدالين القس نطيين.
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(: خمتلف طرق تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين41-3جدول رمق)  

 التدفقات النقدية حتيني
مردودية أ صول الطلب  

 TBالفكرية 

متوسط مردودية أ صول 

العرض و الطلب  الفكرية 

TB 

مردودية أ صول  

 TBالعرض  الفكرية 

التلكفة الاستبدالية الصافية  

  TBلل صول الفكرية 
 الطريقة اذلمة املالية

  ضعيف βمعامل    متوسط βمعامل   قوي βمعامل 

   
 premoneyالقمية  468 575 432 290 069 503 929 518 571 749 980 673 569 442 776

 الرفع املايل 194 404 402 194 404 402 194 404 402 194 404 402 742 404 402 742 404 402 742 404 402 742 404 402

 postmoneyالقمية  662 979 834 484 473 905 123 923 973 943 384 076 1 311 847 178 1 940 531 201 7 289 151 541 4 590 880 168 3

 نس بة مسامهة ش ر م م 48,19% 44,44% 41,32% 37,38% 34,14% 5,59% 8,86% 12,70%

 نس بة مسامهة الرشاكء املبادرون 51,81% 55,56% 58,68% 62,62% 65,86% 94,41% 91,14% 87,30%

 املبادرونخطر متيع مسامهة الرشاكء  كبري كبري متوسط متوسط متوسط صغري صغري صغري

عداد الباحث                                                         املصدر:  دج الوحدة: من ا   
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( ميكن اس تخالص النتاجئ التالية حول جمال تقيمي رشكة الاحتاد 41-3اجلدول رمق )من خالل 

 الرتكيب املايل: أ مثلية ا ىلالصيدالين القس نطيين وقميهتا احلقيقية ا ضافة 

 جمال التقيمي:-2-1

متثهل القمية حيدد جمال تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين حبده ال دىن وفق طريقة اذلمة املالية واذلي  -

postmoney  دج. 484 473 905بـ 

حيدد جمال تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين حبده ال عىل وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية  -

 دج. 590 880 168 3بـ  postmoneyقوي واذلي متثهل القمية  βمبعامل خطر 

مت وضع املعايري التالية لتحديد القمية احلقيقية القس نطيين:القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدالين -2-2 

املال  رأ سيعمتد علهيا املبادرون مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين للتفاوض مع رشكة  أ ناليت ميكن 

 اخملاطر املس هتدفة حول نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية يف ظل الرتكيب املايل املوضوع.

، أ ي مقارنة نس بة القمية ادلفرتية واملمتثةل يف القمية سعر الطريقة ا ىل القمية ادلفرتيةدراسة نس بة  املعيار ال ول:-

postmoney  طرق التقيميوفق طريقة اذلمة املالية مع ابيق. 

، متتكل اترخيا ماليا أ هنا أ ي ال دويةمتتكل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين اترخيا يف توزيع  املعيار الثاين:-

، ما يعين رضورة تمثني ال صول ال دويةيف مرحةل الانطالق يف صناعة  لكهنا يف نفس الوقت تعترب انش ئة و

دماجاحلالية، أ ي تفادي  بأ صولهااملادية والفكرية للرشكة، ا ضافة ملردوديهتا املس تقبلية  مردودية ال صول  ا 

نتاجية لل دوية السائةل يف شلكها احلقين ذات  املس تقبلية للرشكة الناجتة عن مرشوع تطوير وحدة ا 

 الاس تعامل البرشي.

عند حتديد القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين جيب ال خذ يف احلس بان  املعيار الثالث: -

تتناسب الطريقة املعمتدة يف حتديد  رضورة أ نا يعين مم ،ة ومتوسطةجحم الرشكة، واليت تعترب رشكة صغري 

 القمية احلقيقية للرشكة مع جحمها.

يتناسب حتديد القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين مع املعطيات  أ نجيب  :الرابعاملعيار -

املال اخملاطر من قبل  رأ ساملال اخملاطر، أ ي تربير سعر املسامهة املقرتح لرشكة  رأ ساملفصح عهنا لرشكة 

 املبادر مبعطيات تتناسب مع الطريقة املس تخدمة يف التقيمي.

دراسة نسب مسامهة طريف العملية المتويلية يف ظل الرتكيب املايل املوضوع من قبل : اخلامساملعيار -

 الرشاكء املبادرين.
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 :ال يت اس تخالصيف ظل املعايري السابقة ميكن  

سعر طرق تقيمي رشكة  ا ىلاجلدول املوايل يقارن بني نس بة القمية ادلفرتية  :ال ولاملعيار -2-2-1 

 الاحتاد الصيدالين القس نطيين.

 سعر طرق تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين ا ىل قميهتا ادلفرتية (: نسب42-3جدول رمق )

 الطريقة سعر الطريقة ا ىل القمية ادلفرتيةنس بة 

 TBالتلكفة الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية لـ  1,08

 TBمردودية أ صول العرض الفكرية لـ  1,17

 TBلـ  والطلب الفكريةمتوسط مردودية أ صول العرض  1,29

 TBمردودية أ صول الطلب الفكرية لـ  1,41

 قوي βحتيني التدفقات النقدية مبعامل خطر  3,80

عدادمن  املصدر:  الباحث ا 

لـ  كن اعتبار طريقة متوسط مردودية أ صول العرض والطلب الفكريةمن خالل اجلدول السابق مي 

TB  ابملناس بة لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين نظرا لعدم التباعد الكبري ملؤرش نس بة القمية ادلفرتية

 لسعر الطريقة.

عىل رشوط املعيار الثاين، حيث  TBجتيب طرق مردودية ال صول الفكرية لـ  :املعيار الثاين-2-2-2 

عىل مردودية ال صول الفكرية احلالية ابعتبارها أ ساس ابالعامتد تستند هذه الطريقة عىل حتديد قمية الرشكة 

ضافة   ال صول الصافية املعدةل. ا ىلخلق القمية ا 

ال تتناسب طريقة حتيني التدفقات النقدية مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة  املعيار الثالث:-2-2-3 

اس تخدام معدل املردودية  ا ىلاملال اخملاطر  رأ ستقدم قمية جد عالية وومهية لها، عادة ما تتجه رشاكت  ل هنا

اخلاصة، يف ظل لك هذا  ابل موالادلاخيل مكعامل حتيني ما خيفض من قمية الرشكة املبادرة بطلب المتويل 

ميكن اعتبار حتديد قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية ابلغري 

 درين للتفاوض عىل نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية.املناس بة للرشاكء املبا

ما يعاب عىل طريقة حتيني التدفقات النقدية هو ارتاكزها عىل فرضيات مالية : املعيار الرابع-2-2-4 

يمت  أ ين TBغري مدمعة حول قدرة الرشكة عىل توليد املردودية املس تقبلية، عىل عكس طريقة مردودية 

اليت توحض جودة أ صول الرشكة وقدرهتا عىل توليد التدفقات  ،TBعن موازنة  ابال فصاحقمية الرشكة  تدعمي

 النقدية املس تقبلية، ما يعين ابن هذه الطريقة تتناسب مع رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين.
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طريف العملية المتويلية حسب  مسامهة حول نس بة الآيتميكن اس تخالص :اخلامساملعيار -2-2-5 

 لك طريقة:

دج وفق طريقة اذلمة  194 404 402املال اخملاطر مقابل سعر  رأ ستعترب نس بة املسامهة املقرتحة لرشكة -

تعرضهم خلطر كبري يف متيع  ل هنااملالية جمحفة يف حق املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

 هتمل املردودية املس تقبلية للرشكة. ة ال صول الفكرية وهتمل قمي أ هنامسامههتم، كام 

دج وفق طريقة التلكفة  194 404 402املال اخملاطر مقابل سعر  رأ ستعترب نس بة املسامهة املقرتحة لرشكة -

جمحفة يف حق املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين  TB لـ الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية

 الرشكة. ل صولرضهم خلطر كبري يف متيع مسامههتم، وهتمل املردودية املس تقبلية تع ل هنا

دج وفق طريقة حتيني  194 404 402املال اخملاطر مقابل سعر  رأ ستعترب نس بة املسامهة املقرتحة لرشكة -

عالية لرشكة  postmoneyتعط  قمية  ل هنااملال اخملاطر  رأ سالتدفقات النقدية جمحفة يف حق رشكة 

 املال اخملاطر ضئيةل. رأ سما جيعل نس بة مسامهة رشكة  ،الاحتاد الصيدالين القس نطيين

دج وفق طريقة  194 404 402املال اخملاطر مقابل سعر  رأ ستعترب نس بة املسامهة املقرتحة لرشكة -

جتمع بني  ل هناويلية نظرا ابملتوازنة لطريف العملية المت TBمتوسط مردودية أ صول العرض والطلب الفكرية لـ 

عىل قدرة الرشكة  بناءامدخل اذلمة املالية واملردودية، أ ي تعط  قمية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين 

 احلالية الفكرية واملادية. ابل صولعىل توليد املردودية 

مردودية أ صول ميكن اعتبار قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة متوسط مما س بق 

للرشكة القمية ادلفرتية  سعر الطريقة ا ىل ابملنطقية واحلقيقية، وهذا الن نس بة TBلـ  الطلب والعرض الفكرية

هذه الطريقة جتمع بني اذلمة املالية  أ نوهو يتوسط ابيق النسب، كام  1.29وفق هذه الطريقة ال يتعدى

دماجن دو  احلالية ابل صول املتأ تية املس تقبليةواملردودية   أ هنامن هجة، كام  مردودية ال صول املس تقبلية ا 

 تتوسط طريقيت اذلمة املالية وطريقة حتيني التدفقات النقدية.

ميكن اعتبار قمية رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة متوسط مردودية أ صول الطلب 

ال اخملاطر حول نس بة املسامهة امل رأ سالتفاوض ابلنس بة للمبادرين مع رشكة  بأ ساسوالعرض الفكرية 

 دج.194 404 402 املقرتحة مقابل رفع مايل بـ

الرفع املايل اذلي قام به املبادرون  أ مثليةالرتكيب املايل عىل  أ مثليةتتوقف الرتكيب املايل:  أ مثلية-

حتديد القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين  ا نواذلي ال يعرضهم خلطر كبري يف متيع مسامههتم، 



 UPCالاحتاد الصيدالين القس نطيين الفصل الثالث: دراسة تطبيقية من منظور مرشوع 

215 

 

من  %37.38يفقد الرشاكء املبادرين TBلـ  وفق طريقة متوسط مردودية أ صول الطلب والعرض الفكرية

 املال اخملاطر، يف ظل لك هذا ميكن اس تخالص النتاجئ التالية: رأ سمال الرشكة لصاحل رشكة  رأ س

متيع  كبري يف خطر ا ىلال يعرض الرفع املايل الرشاكء املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين -

 .% 62.62ال سهم ستبقى حبوزهتم بنس بة  فأ غلبيةمسامههتم، 

 اخملاطر فعلهيم اختاذ أ حد القرارات التالية: رأ سيف حاةل قرر الرشاكء املبادرون ختفيض مسامهة رشكة -

ماك نتاجية *دراسة ا  جناز وحدة ا  نتاجنية ختفيض جحم مرشوع التطوير اخلاص اب  السائةل  ال دوية ال 

 ذات الشلك احلقين من النوايح التقنية.

 اخلاصة يف الرتكيب املايل ملرشوع التطوير. بأ مواهلم*مسامهة الرشاكء املبادرون 

ماكنية الرفع من جحم المتويل البنيك يف متويل املرشوع، كدرا ماكنية رهن اخملزون.*دراسة ا   سة ا 

يف حصول رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين عىل و أ مهيهتا  Thésaurus Bercyموازنة –3

 :المتويل من رشكة رأ س مال خماطر جزائرية

لرشكة الاحتاد  TBموازنة  انيلخص نياملوالي نياجلدول :Thesaurus Bercyموازنة  – 1 –3

لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين  TB، كام ترفق موازنة  2012يدالين القس نطيين خالل س نة الص 

مبالحق توحض كيفية قياس القمية الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية، و كذا قمية مردودية أ صول العرض و 

لهيا يف  الطلب الفكرية اخلاصة برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين و كيفية قياسها و اليت س بق اال شارة ا 

 النقطة السابقة.
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 )ال صول( 2012لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة  TB: موازنة (43-3)جدول رمق

 ال صول خام الاهتالاكت/مؤوان ت صايف

 أ صول غري جارية - - -

- - -  

 تثبيتات  معنوية 698 856 128 422 512 38 276 344 90

 تثبيتات  عينية - - -

 أ رايض 360 925 254 - 360 925 254

 مباين 077 981 280 629 716 35 448 264 245

 أآخر 448 026 113 198 563 75 250 463 37

 تثبيتات  عينية - - -

جنازها - - -  تثبيتات  جيرى ا 

 تثبيتات  مالية - - -

 س ندات  موضوعة  موضع معادةل - - -

 حساابت أ خرى و حساابت دائنة ملحقة هبا - - -

 س ندات أ خرى مثبتة - - -

- - 

 

 قروض و أ صول مالية أ خرى غري جارية

 رضائب مؤجةل عىل ال صل - - -

 حساابت الارتباط - - -

 مجموع ال صول غري اجلارية 583 789 777 249 792 149 334 997 627

 أ صول  جارية - - -

 خمزوانت و منتجات قيد التنفيذ 818 262 964 1 018 893 358 800 369 605 1

 دائنة و اس تخدامات مماثةلحساابت  - - -

 الزابئن 708 071 846 374 278 31 334 793 814

 املدينون الآخرون 053 654 34 - 053 654 34

 الرضائب 545 827 5 - 545 827 5

 أ صول جارية أ خرى - - -

 املوجودات و ما شاهبها - - -

- - - 

ال موال املوظفة و غريها من ال صول املالية 

 اجلارية

 اخلزينة 777 034 337 - 777 034 337

 مجموع ال صول  اجلارية 901 850 187 3 392 171 390 509 679 797 2

 اجملموع العام لل صول املادية 484 640 965 3 641 963 539 843 676 425 3

 التنظمي 000 680 85 000 440 73 000 240 12

 التجاريةالعالمة  350 296 10 664 589 6 686 706 3

 رأ س املال احمليط  949 304 8 306 429 4 643 875 3

 رأ س مال املسامهني 773 628 21 830 275 10 943 352 11

 رأ س املال البرشي 199 888 48 791 698 22 408 189 26

 رأ س املال الزبوين 941 852 22 179 233 12 762 619 10

 املوردينرأ س مال  000 400 5 620 890 2 380 509 2

 الفكرية ال صولمجموع  212 051 203 390 557 132 822 493 70

 الفكرية و املادية ال صول ا جاميل 696 691 168 4 031 521 672 665 170 496 3
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 )اخلصوم( 2012لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين خالل س نة  TB: موازنة (44-3)جدول رمق

 اخلصوم صا يف

 اخلاصةرؤوس ال موال  0

 رأ س مال مت ا صداره 000 000 300

 رأ س مال غري مس تعان به 0

 احتياطات  مدجمة -عالوات و احتياطات 295 870 73

عادة التقيمي  0  فارق ا 

 فارق املعادةل  0

 نتيجة  صافية 852 456 47

 رؤوس أ موال خاصة أ خرى/ ترحيل من جديد 321 248 11

 حصة الرشكة املدجمة 0

 ال قلية حصة دوي 0

 1اجملموع  468 575 432

 اخلصوم غري اجلارية 0

 قروض وديون  مالية 000 000 300

 مؤجةل و مرصود لها -رضائب  0

 ديون أ خرى غري جارية  

 مؤوانت و منتجات اثبتة  مس بقا 0

 2مجموع اخلصوم غري اجلارية  468 575 732

 اخلصوم  اجلارية   0

 حساابت  ملحقةموردون و  945 107 706 1

 رضائب 770 246 26

 ديون أ خرى  465 955 94

 خزينة  سلبية 195 791 865

 3مجموع اخلصوم  اجلارية   375 101 693 2

  3+2+1مجموع  عام للخصوم   843 676 425 3

           70 493 822    Goodwill 

 اخلصوم ا جاميل    665 170 496 3      

عداد الباحث        املصدر:   دجالوحدة: من ا 
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يف متويل مرشوع الاحتاد الصيدالين Thésaurus Bercy  موازنةاال فصاح عن أ مهية  – 2 –3 

 :عن طريق رشكة رأ س مال خماطر جزائرية القس نطيين

 : الاحتاد الصيدالين القس نطيين رشوعمب  ابلنس بة للمبادرين – 1 – 2 – 3

للمخاطر  الاحتاد الصيدالين القس نطيين رشوعين مب تربير سعر املسامهة املقرتح من قبل املبادر  -

ن استناد املبادر  : برأ س املال قمية مسامهة رشكة ل  يف حتديدمهالاحتاد الصيدالين القس نطيين رشوع ين مب ا 

رفاقها TBالعرض و الطلب لـ  أ صولمردودية رأ س املال اخلاطر عىل طريقة  ضافة TBمبوازنة  وا  ا ىل   ا 

علومات مالية ووصفية عن ال صول الفكرية املسامهة يف معلية خلق القمية من شأ نه أ ن جيعل اخملاطر برأ س م

بأ نه مت بناءا عىل  الاحتاد الصيدالين القس نطيين رشوعين مب املال ينظر لسعر املسامهة املقرتح من قبل املبادر 

 يس قمية عالية وومهية.حتديد قمية أ كرث حقيقية للمؤسسة ول 

ن  فرضيات خمطط ال عامل : و جودة زايدة موثوقية - فصاح املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدالين ا  ا 

رفاقها مبعلومات و مالحق توحض كيفية حساب معامالت اس تدامة ال صول  و  TBموازنةعن  القس نطيين ا 

ماكنه  ضافة ا ىل قمية مردوديهتا اب  و  توضيح قدرة ال صول الفكرية واملادية عىل خلق القميةسامه يف أ ن ي الفكرية ا 

هتالك  عادة النظر يف تقديرات حساابت النتاجئ يف ظل ا  زايدة موثوقية فرضيات خمطط ال عامل رشيطة ا 

 .لتنظمي و رأ س مال املوردين و اليت ميكن أ ن ينتج عهنا أ عباء مس تقبليةاكعديد ال صول الفكرية 

 لرشكة رأ س املال اخملاطر املس هتدفة:ابلنس بة  – 2 – 2 – 3 

فصاح رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين عن تقليص خماطر عدم متاثل املعلومة : - ن ا  موازنة   ا 

TB  ضافية عن مس تقبل الرشكة و اخملاطر اليت ميكن أ ن يسمح للمخاطر برأ س املال مبعرفة معلومات ا 

 حساابت الرشكة، و ميكن توضيح لك هذا من خالل الآيت:تعرتضها و اليت ال يظهرها خمطط ال عامل و 

  تقدم موازنةTB الفكرية معلومات لرشكة رأ س املال اخملاطر عن القمية الاستبدالية الصافية لل صول  

نفاقات مس تقبلية  و مدى اس تدامهتا و جودهتا، هتالك عديد ال صول الفكرية ما يتطلب ا  حيث يظهر جليا ا 

 اصة التنظمي و العالمة التجارية و رأ س مال املوردين.ال حاللها و جتديدها خ

  مل يمت حساب معامل احلاةل لقياس القمية الاستبدالية الصافية لل صول الفكرية لرشكة الاحتاد 

 الصيدالين القس نطيين نظرا لغياب املعلومات و املعطيات الالزمة ذلكل بسبب عدم امتالك رشكة الاحتاد

دارة لل صول الفكرية، لك هذا ميكن أ ن يفرس من قبل اخملاطر بضعف  الصيدالين القس نطيين للوحة قيادة و ا 

دارة رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين بأ مهية هذا النوع من ال صول.   يف التس يري، و عدم وع  ا 
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 ،ماكنه قمية مردودية أ صول الطلب اكرب من قمية مردودية أ صول العرض  اخملاطريفرس من قبل  أ ن اب 

أ ن  خطر عن مدى قدرة أ صول العرض يف اس تقطاب الزابئن يف املس تقبل، كام ميكنبرأ س املال مبؤرش 

هتالك أ صول العرض الفكرية يمت برسعة  يفرس أ يضا  الزبوين(. من أ صول الطلب )رأ س املال اكربابن ا 

  ن اال فصاح عن موازنة ماكنه أ ن يفعل مرحةل  اخلاصة برشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين TBا   اب 

ادلراسة ال ولية للمرشوع يف تقليص خطر عدم متاثل املعلومة و اذلي تعترب مرحةل املراجعة املعمقة ال ساس 

 يف حتديده.

: ختضع لك املعلومات املفصح عهنا يف خمطط ال عامل ا ىل املراجعة تفعيل معلية املراجعة املعمقة  -

ال أ ن مراجعة ال صول du diligenceاملعمقة  ال ختضع لهذه العملية،  الفكرية من قبل اخملاطر برأ س املال، ا 

طارا تطبيقيا للمراجعة املعمق ة أ مام لك هذا طورت امجلعية الفرنس ية للمالحظني لرأ س املال غري املادي، ا 

لرأ س املال غري املادي، ترتكز أ ساسا عىل مراجعة غري مالية، يمت من خاللها  تصنيف نوعية ال صول غري 

الاحتاد  رشوعمب  ينامللموسة ما من شانه أ ن يقلل اخملاطر حول موثوقية املعلومات املعروضة من قبل املبادر 

 الصيدالين القس نطيين.
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 UPCلمتويل مرشوع  جزائرية اختيار رشكة رأ س مال خماطراملبحث الرابع : كيفية 

عداد خمطط ال عامل جراء ادلراسة التقيميية و بعد القيام اب  نظر رشكة  ةللمرشوع من وهج القبلية ا 

UPCن اختياطر جزائرية لمتويل هذا املرشوع، اس هتداف رشكة رأ س مال خم و ، تأ يت مرحةل اختيار ر اا 

 يمت ابالستناد عىل عديد العوامل يه :  UPCرشكة رأ س مال خماطر لمتويل مرشوع 

 .ال اخملاطر املس هتدفاملق رشكة رأ س جحم صندو  -

 جتربة وخربة رشكة رأ س املال اخملاطر يف متويل مشاريع يف قطاع الصناعة ادلوائية. -

 ير.خربة وجتربة رشكة رأ س املال اخملاطر يف متويل مرحةل التطو  -

ن ه علومات حول أ مه رشاكت رأ س املال اخملاطر العامةل يف املع ذه املرحةل تمت ابالعامتد عىل مجا 

 .اجلزائر وخمتلف ا حصائيات نشاطها

ع هذه املعلومات يمت من خالل املقابةل املبارشة مع مسريي هذه الصناديق، أ و من خالل مواقع ا ن مج

ضافة، الانرتنت، وأ يضا ابالعامتد عىل وسطاء عىلرشاكت رأ س املال اخملاطر  املنشورات اجلامعية من  ا ىل ا 

منشورات الهيئات العمومية مثل الواكةل الوطنية كذا  و، عىل هذه الصناعة أ جريتمذكرات وأ طروحات 

 .، و مقاالت الصحافة الوطنيةANDIلتطوير الاستامثر 

عطاء كذا  و ، ال اخملاطر العامةل يف اجلزائرأ مه رشاكت رأ س املل هذا املبحث تناول حناول من خال ا 

ا، لكن قبل لك هذا س نقوم ابلتذكري ابال طار القانوين لنشاط رشاكت رأ س املال نشاطه حولا حصائيات 

 الاستامثري يف اجلزائر وتناول أ مه الرشاكت العامةل يف هذه الصناعة.
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 ائر :ز اال طار القانوين لرشاكت رأ س املال اخملاطر يف اجل – 1

جوان  24طر ممارسة هذه املهنة حىت اترخي ملال اخملاطر يف اجلزائر قانون يؤ مل يكن لرشاكت رأ س ا

(، 4)املتعلق بنشاط مؤسسات رأ س املال الاستامثري ملحق رمق  11-06م، أ ين مت ا صدار القانون  2006

 24املتعلق مبامرسة نشاط رشاكت رأ س املال الاستامثري الصادر يف  56-08التنفيذي رمق تبعه املرسوم 

 م، ذلا ارتأ ينا تناول اال طار القانوين لصناعة رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر من خالل مرحلتني. 2008جانف  

 : 11 – 06 مرحةل ما قبل القانوين – 1 – 1

ظم نشاط صناعة رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر، وهذا عىل شهدت هذه الفرتة غياب ا طار قانوين ين

 املغاربية. عكس غالبية ادلول املتقدمة و النامية مبا فهيا العربية و

ما يف شلك مؤسسات مالية يف  خالل هذه الفرتة، أ سست رشاكت رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر ا 

طار ال مر   10 – 90املتعلق ابلنقد والقرض املعدل لقانون   2003أ وت  26الصادر بتارخي  1 – 03ا 

 م، أ و يف شلك رشكة مسامهة ختضع لقواعد القانون التجاري. 1990أ فريل  14الصادر بتارخي 

 : 11 – 06مرحةل ما بعد القانون  – 2 – 1

طار قانوين ينظم  امل حتض م،  2006جوان  24نشاطها حىت رشاكت رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر اب 

اذلي جاء لتحديد رشوط ممارسة نشاط رأ س املال ( ،و 4امللحق رمق ) 11 – 06أ ين صدر القانون 

الاستامثري يف اجلزائر من قبل رشاكت رأ س املال الاستامثري، وجاء هذا القانون يف س تة فصول تتناول 

 احملاور التالية :

 املال.القانون ال سايس ورأ س  املوضوع و -

 ممارسة نشاط رأ س املال الاستامثري. -

 قواعد احلصول عىل املساهامت والقروض يف رشاكت رأ س املال الاستامثري. -

 الرقابة. -

 م اجلبايئ لرشاكت رأ س املال الاستامثري.االنظ -

رشاكت هتدف ا ىل املشاركة يف رأ س »عّرف هذا القانون رشاكت رأ س املال الاستامثري عىل أ هنا 

طار  مال املنشأ ة الاقتصادية وهذا من خالل تقدمي حصص من أ موال خاصة وش به خاصة ملؤسسات يف ا 

 .«التأ سيس والمنو والتحويل أ و اخلوصصة

 ل تدخل رشاكت رأ س املال الاستامثري وحّددها كام ييل :اككام حّدد هذا القانون أ ش

 رأ س مال اخملاطرة : -
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نشاء املؤسسة.أ و رأ س مال الانطالق ق  * رأ س مال اجلدوى  بل ا 

نشاء املؤسسة.  * رأ س مال التأ سيس : يف مرحةل ا 

نشاهئا. -  رأ س مال المنو : تمنية طاقات املؤسسة بعد ا 

 أ و خاريج. داخيل مستمثررأ س مال التحويل : اسرتجاع مؤسسة من قبل  -

آخر. -  اسرتجاع مبساهامت و/أ و حصص حيوزها صاحب رأ س مال استامثري أ

ليه من خالل ما س بق أ ن القانون  تناول رأ س املال اخملاطر مبفهومه  11 – 06ما ميكن اال شارة ا 

رأ س  اعترب و ،عكس غالبية امجلعيات املهنية يف العاملعىل رحةل الانطالق وهذا مالضيق أ ي ال يتعّدى متويل 

واحدا لنشاط المتويل ابل موال  املال اخملاطر ك حد أ نشطة رأ س املال الاستامثري وقدم منطا وشالك قانونيا

اخلاصة من خالل رشاكت رأ س املال الاستامثري، يبقى أ ن نشري بّأ ن غالبية املؤسسات اليت تقدم خدمة 

المتويل ابل موال اخلاصة يف اجلزائر تنشط يف ا طار مؤسسات مالية أ و يف شلك رشكة مسامهة ختضع لقواعد 

سس يف شلك رشاكت أ ن رشاكت رأ س املال الاستامثري تؤ ىل القانون التجاري، كام أ شار هذا القانون ا  

مسامهة خيضع نشاطها ا ىل رخصة مس بقة يسلمها الوزير امللكف ابملالية بعد استشارة جلنة تنظمي معليات 

ضافة ا ىل بنك اجلزائر.  البورصة ومراقبهتا، ا 

آت املموةل، حيث  أ شار هذا القانون أ يضا ا ىل كيفية تدخل رشاكت رأ س املال الاستامثري يف املنشأ

من رأ س مالها واحتياطاهتا مكسامهة يف مؤسسة واحدة، وال ميكهنا  15%أ هنا ال ميكهنا أ ن ختصص أ كرث من 

 من رأ س مال املؤسسة املموةل. 49%أ ن حتوز أ كرث من 

آت املموةل وأ مه ال حاكم اليت تنظم العملية المتويلية،  كام حّدد هذا القانون رشوط التدخل يف املنشأ

ال عىل أ ساس عقد املسامهني  حيث ال ميكن أ ن تسامه مؤسسة رأ س املال الاستامثري يف مرشوع معنّي ا 

رشكة رأ س املال  انسحابواذلي يوحض عىل وجه اخلصوص مدة املسامهة يف الاستامثر املعين ورشوط 

 الاستامثري.

أ شار هذا القانون أ يضا ا ىل أ مه املوارد املالية لرشكة رأ س املال الاستامثري، ونظام الرقابة اذلي ختضع 

ن قبل جلنة تنظمي معليات البورصة ومراقبهتا واليت تتأ كد من مطابقة نشاط الرشكة لل حاكم الترشيعية مهل 

 والتنظميية املعمول هبا.

حسب هذا القانون رشاكت  لرشكة رأ س املال الاستامثري، فب القانون أ يضا النظام اجلبايئحّدد هذا 

 رأ س املال الاستامثري ال ختضع للرضيبة عىل أ رابح الرشاكت ابلنس بة للمداخيل املتأ تية من :

 ال رابح. -
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 نواجت توظيف ال موال. -

 تنازل عن ال سهم واحلصص.قمي ال نواجت وفائض  -

رأ س  تاملتعلق برشوط ممارسة نشاط رشاك 56 – 08نون ا صدار مرسوم تنفيذي رمق هذا القا تال

 ث فصول اكلآيت :، وجاء هذا املرسوم يف ثال(5امللحق رمق ) م 2008جانف   24املال الاستامثري يف 

 الرأ س مال ال دىن للرشاكت وكيفية حيازته. -

 رشوط منح رخصة املسامهة وحسهبا. -

 لرشكة رأ س املال الاستامثري واملستمثرين.النظام اجلبايئ  -

 متعاملو صناعة رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر : – 2

ال تتوفر اجلزائر عىل عدد كبري من رشاكت رأ س املال الاستامثري، نظر حلداثة هذا المنط المتوييل، 

 ل الآيت :هذه املهنة يف اجلزائر من خال متعاميلميكن اال شارة ا ىل أ مه 

 : (Finalep)املالية اجلزائرية ال وروبية للمسامهة  – 1 – 2

م مبسامهة بنكني جزائريني هام : بنك التمنية  1991جوان  30يه رشكة ذات أ سهم تأ سست يف  و

، والصندوق املركزي للتعاون الاقتصادي )حاليا الواكةل CPAوالقرض الشعيب اجلزائري  BDLاحمللية 

 (.AFDالفرنس ية للتمنية 

عىل أ عقاب اال صالحات املطبقة يف النظام البنيك واملايل يف اجلزائر، وهبدف  Finalepتأ سست 

 1995يف  BEIيمتثل يف البنك ال ورويب لالستامثر  عتعزيز هذه الصيغة المتويلية يف اجلزائر انضم رشيك راب

طار قانوين وتنظمي بتأ سست ق  Finalepم، وجيب اال شارة ا ىل أ ن رشكة  حمدد لهذا النوع ل أ ن يكون هناك ا 

مليون دينار جزائري  37,750من الرشاكت، ومت تأ سيسها عىل أ ساس مؤسسة مالية برأ س مال قّدر بـ 

عادة تقيمي ادلينار(.  )اكن يعترب مبلغا كبري قبل ا 

 : Finalepأ هداف رشكة  - 1  - 1 – 2

نتاجية يف ختط  مشلك المتويل. -  مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اال 

خالل س نوات التسعينات، وتقليص ا ىل حد أ دىن خماطر البنوك  محامية املستمثرين ال وروبيني الستامثراهت -

 والرشاكت ال جنبية املستمثرة يف اجلزائر، )خاصة الفرنس ية(.

 متويل الرشاكة ال ورو جزائرية. -

 تكوين اال طارات والتعريف هبذا المنط المتوييل. -

 عملياتية لنشاط رأ س املال الاستامثري يف اجلزائر.وضع ال دوات والوسائل ال  -
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 : Finalepنشاط وخدمات رشكة  – 2 – 1 – 2

ن أ مه اخلدمات الرئيس ية لـ  تمتثل يف تقدمي المتويل وادلمع للمشاريع يف مرحةل الانطالق  Finalepا 

عادة رشاء حصص.  والتطوير والتحويل وا 

 : ةاخلدمات التالي Finalepكام تقدم 

 للمشاريع املموةل. ةار املتابعة والاستش تقدمي -

 المتويل القبيل دلراسة جدوى املشاريع. -

عداد دراسة اجلدوى -  .املساعدة عىل ا 

جياد متويل خاريج ا ضايف للمشاريع املموةل )القروض(. -  املساعدة عىل ا 

 : Finalepأ مه املشاريع املموةل من قبل  – 3 – 1 – 2

س ا ىل أ ن معظم اد هذا ابل سو متويلها، ويع Finalepقطاعات النشاط اليت اس هتدفت  تتعدد

، وال يطرح العوائق املشاريع املموةل يه مشاريع جزائرية أ جنبية ما يسمح بنقل اخلربات من الرشيك ال جنيب

 .Finalepية ابلنس بة لـ ري س يالتقنية و الت 

حسب قطاع النشاط ومرحةل الاستامثر  Finalepبل ميكن اال شارة ا ىل أ مه املشاريع املموةل من ق 

 (.45-3من خالل اجلدول رمق )
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 حسب قطاع نشاطها ومرحةل الاستامثر  Finalepاملموةل من قبل  عاملشاري( : توزيع 45-3جدول رمق )

 مرحةل الاستامثر قطاع النشاط املرشوع

ATLAS TOBACCO - SPA انطالق التبغ 

TECHNOSOLAR SYSTEME PHOTOVO انطالق طاقة وحميط 

SOMEDIAL انطالق بيوتكنولوجيا 

CONSIDER/SPA انطالق صناعة مياكنيكية 

EIS توسع صناعة الكرتونية 

RECTA FONDERIE توسع صناعة مياكنيكية 

MEDITBAT انطالق ترقية عقارية 

SOYAMIN انطالق صناعة غذائية 

METAL MODA CREATION  انطالق حتويليةصناعة 

RICHTER انطالق فالحة 

MILOK انطالق صناعة غذائية 

COCHIMA توسع كميياء 

 Source : Yahiaoui Ammar, Le capital investissement en Algérie état des 

lieux et contraintes, mémoire en vue de  l’obtention de Magistère en sciences 

économique, Université Mouloud Mammeri de Tizi ouzou, 2011, pp 150, 151.   

ن أ مه ما يشدان من خالل اجلدول السابق هو متويل  ملرشوع يف البيوتكنولوجيا واملمتثل  Finalepا 

نشاء رشكة  2001واذلي انطلق يف النشاط س نة  SOMEDIALيف مرشوع  م، يمتثل املرشوع يف ا 

نشاء مصنع GPEئري صيدال واجملمع الصيدالين ال ورويب خمتلطة بني الرشيك اجلزا ، هيدف املرشوع ا ىل ا 

 للتشكيل والتغليف والتعبئة للمنتجات الصيدالنية وقد اكنت حصص لك رشيك كام ييل :

- Finalep  :%18,4. 

 .18,5%صيدال :  -

- GPE  :%63,1. 

 75%مقابل  25%يف املشاريع يف مرحةل التطوير قّدر بـ  Finalepمع اال شارة بأ ن تدخل رشكة 

 ملرحةل الانطالق.

 

                                                           
 Yahiaoui Ammar op cit, p 153. 
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 : Sofinanceالرشكة املالية لالستامثر واملسامهة والتوظيف – 2 – 2

Sofinance  م عىل  2001جانف   9مؤسسة مالية معومية مت اعامتدها من قبل بنك اجلزائر يف

 مليار دج. 5أ ساس رشكة مالية برأ س مال قدره 

 : Sofinanceنشاط وخدمات رشكة  – 1 – 2 – 2

نشاء  ع همام رئيس ية تمتثل م (CNPE)مببادرة من اجمللس الوطين ملسامهة ادلوةل  Sofinanceمت ا 

نتاج الوطنية وتطوير منتجات مالية جديدة. يف مرافقة و  عرصنة وسائل وأ دوات اال 

ن حقل نشاط رشك  (1):يتلخص يف الآيت  Sofinance ةا 

آت عن طريق القرض  -  .أ ال جياريمتويل املنشأ

نشاء و -  التطوير(. المتويل ابل موال اخلاصة )ا 

 القروض التقليدية. -

 تقدمي الاستشارة واملتابعة واملساعدة للمؤسسات. -

نشاء وتطوير املؤسسات الاقتصادية  - تنويع النس يج الصناع  اجلزائري من خالل معليات الاندماج وا 

 اجلزائرية.

 البحث عن رشاكء تقنيني وماليني ل خذ مساهامت يف مؤسسات اقتصادية جزائرية. -

 Sofinance :(2)الهيلك التنظمي  لرشكة  – 2 – 2 – 2

 عىل هيلكني أ ساس يني هام : Sofinanceيرتكز الهيلك التنظمي  لرشكة 

 الهندسة املالية. تطوير هيلك الالزتامات والهندسة املالية : من همامه تس يري طلبات المتويل و -

هيلك اال دارة العامة للاملية واحملاس بة : وهمامه التس يري والتنظمي العام، وتس يري الوسائل العامة واحملاس بة  -

نعاش الاقتصاد الوطين وذكل ببعث  وتس يري اخلزينة، تؤدي هذه الرشكة هماهما ووظائفها هبدف تدعمي وا 

 انطالقة جديدة يف متويل املؤسسات.

 : Sofinanceأ مه املشاريع املموةل من قبل  – 3 – 2 – 2

، ميكن Sofinanceللمشاريع املموةل ابل موال اخلاصة عن طريق رشكة  طقطاعات النشا تتعدد

 من خالل الآيت : Sofinanceاال شارة ل مه املشاريع املموةل عن طرقة رشكة 

 

                                                           
(1) WWW.SOFINANCE-DZ.COM 
(2) Idem 
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 حسب قطاع Sofinance رشكة عن طريق ابل موال اخلاصة ( : أ مه املشاريع املموةل46-3جدول رمق )

  النشاط

 قطاع النشاط املرشوع

 اال لكرتونيك COPرشكة لتصنيع ال هجزة الكهرابئية 

 البناء رشكة للرتقية العقارية

نتاج التبغ   التبغ STAEMرشكة ال 

نتاج التبغ  التبغ رشكة ال 

نتاج رشكة   التحويلية سلفات ال ملنيومال 

نتاج منتجات   التحويلية التنظيفرشكة ال 

نتاج مواد التغليف  التحويلية رشكة ال 

نتاج املنتجات الصيدالنية )ال نسولني(  االبيوتكنولوجي رشكة ال 

Source : Yahiaoui Ammar op cit, p 150.   

كام ميكن أ ن نشري بأ ن جحم املسامهة ابل موال اخلاصة يف املشاريع الاستامثرية من قبل رشكة 

Sofinance  م 2007دج س نة  609 400 000,00م و 2008دج س نة  613 000 000,00بلغ. 

متتكل خربة يف متويل الصناعة الصيدالنية من خالل مرشوع  Sofinanceمع اال شارة بأ ن رشكة 

 ال نسولني ابلرشاكة مع مجمع صيدال.

 اجلزائر لالستامثر :  – 3 – 2

نشاء رشكة اجلزائر لالستامثر يف  طار القانون رمق  2010جويلية  6مت ا   06 – 11م، وذكل يف ا 

املوّجه ملؤسسات رأ س املال الاستامثري، ويه رشكة ذات أ سهم مت اعامتدها من قبل وزارة املالية، يقّدر 

وبنك  30%بـ  (CNEP)مليار دج يسامه فيه لك من الصندوق الوطين للتوفري والاحتياط  1رأ س مالها بـ 

، تسعى رشكة اجلزائر لالستامثر ا ىل دمع املؤسسات الناش ئة كام 70%بـ  (BADR)الفالحة والتمنية الريفية 

رأ س املال اخملاطر فهي  تقوم بمتويل  نشاطأ هنا تقدم العديد من اخلدمات واملنتجات، فباال ضافة ا ىل 

 طوير ورأ س مال الاستامثر.املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتقدم رؤوس ال موال للت

 : Maghreb Investاملغاربية لالستامثر  –4– 2

ويه من أ حدث مؤسسات رأ س املال الاستامثري ابجلزائر وتعترب احد مؤسسات اجملموعة 

Intergra Partnersيق استامثر موّجه ، الفرع املتخصص يف رأ س املال الاستامثري واذلي يسرّي مثانية صناد

فريقيالشامل وسط وغرب   يبوعة الصندوق املغارر يه هيلك تس يري لآخر صناديق مجماملغاربية لالستامث ،ا 

                                                           
 Idem 
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 65م برأ سامل انطالق حدد بـ  2006اذلي أ طل رمسيا يف اجلزائر يف نومفرب  (Mpefil)للحصص اخلاصة 

س نوات  7و 5م، ترتاوح مدة متويلها للمشاريع بني  2008مليون أ ورو س نة  124مليون أ ورو، مت رفعه ا ىل 

 ن أ كرث.وواندرا ما تك

 الرشكة اجلزائرية السعودية لالستامثر : – 5 – 2

العالقات بني البدلين  اجلزائر لتدعمي و أ نشأ ت الرشكة مبوجب اتفاقية بني امللكة العربية السعودية

 وتطوير الاستامثرات العربية املشرتكة.

حكومية متخصصة يف الاستامثر يف رؤوس تعترب الرشكة اجلزائرية السعودية لالستامثر أ ول مؤسسة 

 ف رشكة اجلزائرية السعودية لالستامثر :امن بني أ مه أ هدموال، ال  

 تطوير الاس امترات بصفة عامة وترقية املشاريع بني ادلولتني. -

تس هتدف الرشكة املشاريع الصناعية، الزراعية،  ،تعبئة رؤوس ال موال اليت تبحث عن فرص استامثرية -

 الس ياحية. و العقارية

 : ةشاريع ابلطرق التاليامل ل الرشكة يف متويل ختتد

 المتويل ابل موال اخلاصة. -

 اال جيار املايل. -

 القروض الاستامثرية. -

يالحظ مما س بق بأ ن أ غلبية املؤسسات اليت تقدم خدمة رأ س املال اخملاطر يف اجلزائر ال تنشط يف  

طار القانون  رأ س املال الاستامثري عن طريق رشاكت رأ س املال الاستامثري،  طاملتعلق بنشا 11 – 06ا 

 .Sofinanceو Finalepأ ن أ مه رشكتني تبقى رشكة  كام

، و كذا متويل متويال ملشاريع يف قطاع الصناعة ادلوائية Sofinanceو Finalepقدمت رشكة 

فرصة لضامن متويل  UPCيتيح لرشكة أ ي أ ن هلام خربة يف متويل هذا القطاع ما  مرحةل المنو ال ويل و التطوير

 ارة ومتابعة.واستش
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 خالصة الفصل الثالث:

للمشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س  ابلنس بة هممة تعترب ادلراسة التقيميية القبلية جد

املال اخملاطر، و هذا ما حاولنا تطبيقه عىل رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين من خالل الاعامتد عىل سةل 

الرفع املايل  أ مثليةمنطقية للرشكة و دراسة مدى  ال كرثمن طرق التقيمي دلراسة جمال التقيمي و حتديد القمية 

مسامهة طريف العملية  بنس بةرتكيب املايل املوضوع من قبل املبادرين ابملرشوع، و من مث اخلروج يف ظل ال

 المتويلية.

وفق طريقة حتيني التدفقات  ال عىلحدد جمال تقيمي رشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين حبده 

، كام حددت القمية احلقيقية لرشكة اذلمة املاليةوفق طريقة  ال دىنقوي و حبده  βالنقدية مبعامل خطر 

، كام TBالفكرية لـ  أ صول الطلب و العرضالاحتاد الصيدالين القس نطيين وفق طريقة متوسط مردودية 

لرشكة الاحتاد الصيدالين  postmoneyو    premoneyمكنت هذه الطريقة من حتديد القمية 

 القس نطيين.

للمرشوع ابل مثيل يف ظل اعامتد قمية رشكة الاحتاد ميكن اعتبار الرفع املايل و الرتكيب املايل 

ل نه يق  الرشاكء  TBالفكرية لـ  أ صول الطلب و العرضالصيدالين القس نطيين وفق طريقة متوسط مردودية 

املبادرين من خطر متيع مسامههتم و حيافظ عىل س يطرهتم عىل الرشكة، و يعترب أ ساس التفاوض ابلنس بة 

 للمبادرين مبرشوع التطوير مع رشكة رأ س املال اخملاطر حول سعر مسامهة طريف العملية المتويلية.

ن عداد ا  مبرشوع الاحتاد املبادرين  أ عامليزيد من موثوقية خمطط  أ نمن شانه  TBموازنة  ا 

عادةرشيطة  الصيدالين القس نطيين هتالك ت أ ناملس تقبلية اليت ميكن  بعض النفقاتالنظر يف  ا  كون نتيجة ا 

أ ن تربر سعر املسامهة املقرتح للمخاطر برأ س املال من قبل  TBبعض ال صول الفكرية، كام ميكن ملوازنة 

 طيين.املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدالين القس ن 

ماكن موازنة  أ ن تقلص خطر عدم متاثل املعلومة ابلنس بة لرشكة رأ س املال اخملاطر يف مرحةل  TBاب 

رفاقها ببعض املالحق حول الكشوف املالية لرش  كة الاحتاد الصيدالين ادلراسة ال ولية للمرشوع رشيطة ا 

 مردودية ال صول الفكرية.القس نطيين، و كذا كيفية حساب التلكفة الاستبدالية الصافية و قمية 

 أ ناملال الاستامثري ميكن  لرأ سمؤسس تني  أ مه SOFINANCEو  FINALEPتعترب رشكة 

لهيمتتوجه  اخلاصة، و هذا ابلنظر خلربهتم يف  ابل موالرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين لطلب المتويل  ا 

 لتطوير.متويل مشاريع الصناعة ادلوائية يف اجلزائر و كذا متويل مرحةل ا



 

ةــمــاتــاخل  
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 اخلامتة: 

يعترب حتديد قمية املشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر جحر الزاوية يف بناء  

املشاريع الاستامثرية يف حد خماطر برأ س املال، حيث تنطلق هذه الإشاكلية من املنبع أ ي من  -العالقة مبادر

ذاهتا، بداية من عدم أ اكدة و موثوقية فرضيات خمطط ال عامل نتيجة الهوة بني املستند الوصفي و التقديرات 

ىل العقبات اليت  ماكنية خلق القمية املس تقبلية من قبل املبادر، وصول اإ املالية بسبب عدم توضيح كيفية و اإ

 تقيميية القبلية ملرشوعه.تعرتض املبادر أ ثناء ادلراسة ال 

عداده خملطط ال عامل عىل ال صول الغري   ظاهرة اليف ظل لك هذا يتحمت عىل املبادر الاستناد أ ثناء اإ

 يف املزيانية أ ي ال صول الفكرية لتوضيح كيفية خلق القمية و العمل علهيا أ ثناء ادلراسة التقيميية القبلية ملرشوعه.

أ مهية القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف "ناول موضوع و يف ظل هذا الس ياق حاولنا ت  

و من اجل ذكل مقنا مبعاجلة هذا املوضوع ، "املال اخملاطر سرأ  متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت 

 من خالل امجلع بني ادلراسة النظرية من هجة و ادلراسة التطبيقية من هجة أ خرى.

تناولنا يف ادلراسة النظرية فصلني و مجعت بني شقي املوضوع، حيث تطرقنا يف الفصل ال ول  

لإشاكلية متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأ س املال اخملاطر حماولني تبيان املعوقات احلقيقية 

ا الفصل الثاين لتناول دور اليت تعرتض املشاريع املبادرة بطلب المتويل برأ س املال اخملاطر، يف حني خصصن

القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية مع توضيح أ مهية و اس تخدامات 

القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف حصول املشاريع الاستامثرية عىل المتويل برأ س املال اخملاطر، 

سق اط النتاجئ النظرية عىل دراسة تطبيقية من منظور مرشوع الاحتاد أ ما يف ادلراسة التطبيقية فقد مقنا بإ

 . UPCالصيدلين القس نطيين 

ن الإجابة عىل الإشاكلية الرئيس ية لهذا العمل البحيث و املمتثةل يف نتاجئ ادلراسة:  –1 " أ ين تمكن اإ

يف متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأ س املال  يأ مهية القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكر 

ىل نتاجئ نظرية من خالل اخملاطر شاكلية ادلراسة، و كذا نتاجئ معلية من وصف و حتليل "، قد خلص اإ اإ

 خالل ادلراسة التطبيقية عىل مرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين.

لهذا العمل البحيث، ميكن اس تخالص النتاجئ من خالل الإطار النظري  النتاجئ النظرية: –1–1 

 التالية:

ىل  AFو  BMقدم  - ضافة اإ ىل أ صول عرض )مجمعة للنقد( و  TBاإ مكوانت رأ س املال الفكري و قسامها اإ

 ة الاقتصادية.أ  أ صول طلب )موردة للنقد( و هذا بلعامتد عىل مبدأ  خلق القمية يف املنش
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ن تناول رأ س املال الفكري من وهجة نظر حماسبية حتت تسمية ال صول الغري ملموسة اكن بشلك ضيق،  - اإ

ىل العقبات اليت تعرتض القياس و الاعرتاف احملاس يب به، و اليت تمتثل يف ال ساس يف عدم  و يعود لك هذا اإ

ىل صعو  ضافة اإ بة حتديد تلكفة بعض العنارص غري أ اكدة التدفقات النقدية املرتبطة هبذا النوع من ال صول، اإ

امللموسة، كام أ ن قياس مردودية ال صول الغري ملموسة واهجته معوقات مرتبطة بتقدير التدفقات النقدية 

 و كذا صعوبة حرص مدة التقدير و حتديد اخملاطر اليت تعكس معامل حتيني هذه التدفقات.اخلاصة هبا 

رأ س املال الفكري، أ مهها حماوةل تفسري الفرق بني القمية ادلفرتية  برزت عديد ادلوافع للقياس و التقرير عن -

جياد طرق تستند عىل رأ س املال الفكري لتحديد قمية أ  و السوقية للمنش ىل حماوةل اإ ضافة اإ ت الاقتصادية، اإ

 ت الاقتصادية.أ  املنش

حال لإشاكلية قياس رأ س  TBو كذا طريقة  AFو  BMيشلك ظهور الطرق اخملتلطة خاصة طريقة   -

 ا ي و القياس املا ي لأ صول الفكرية.املاملال الفكري، حيث مجعت هذه الطرق بني القياس الغري 

ىل أ ن القياس املا ي حيدد القمية  ايقدم القياس الغري املا ي لأ صول الفكرية تنقيط - ضافة اإ جلودهتا و نوعيهتا، اإ

 الاستبدالية الصافية لها و كذا قمية مردودية هذه ال صول.

تعددت اس تخدامات قياس رأ س املال الفكري خاصة بلنس بة للمشاريع املبادرة بطلب المتويل، حيث  -

جودة ال صول الفكرية و من مث معرفة الاحتياج يسامه القياس الغري املا ي لرأ س املال الفكري يف حتديد 

حاللها يف حاةل اهتالكها.  المتوييل لإعادة تشكيلها و اإ

ة ما يزيد من قميهتا و قدرهتا أ  يسامه القياس املا ي لرأ س املال الفكري يف تمثني ال صول الفكرية للمنش -

 . Goodwillالاقرتاضية خاصة تقومي الشهرة 

رأ س املال الفكري حلول ل غلب املعوقات اليت تعرتض املشاريع املبادرة بطلب المتويل يقدم القياس املا ي ل -

 من رشاكت رأ س املال اخملاطر خاصة ما تعلق مبرحةل ادلراسة التقيميية القبلية للمرشوع من وهجة نظر املبادر.

متويل ع املبادرة بطلب تسمح طريقة التلكفة الاستبدالية لأ صول الفكرية من حتديد تلكفة خلق املشاري -

ما يسمح للمبادرين بتحديد الاحتياج المتوييل ، مرحةل الانطالق عن طريق رشاكت رأ س املال اخملاطر

ىل قمية تلكفة املرشوع ك ساس للتفاوض حول سعر مسامهة طريف  احلقيقي ملشاريعهم، و كذا الاستناد اإ

 العملية المتويلية. 

ضافة لطريقة  AFو  BMتطرح طريقة  - حلول للمعوقات التقنية يف لقياس مردودية ال صول الفكرية  TBاإ

 المنو ال و ي و مرحةل متويل مرحةلت الاقتصادية و اليت تعرتض املشاريع املبادرة بطلب أ  حتديد قمية املنش

و بلتا ي جتاوز اجلدل حول  n-1من رشاكت رأ س املال اخملاطر، حيث يكفي التدفق النقدي للس نة  التطوير
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اذلي تطرحه طريقة حتيني  gفرضيات تقديرات خمطط ال عامل و كذا تقدير معامل التحيني و املعامل 

 التدفقات النقدية.

، أ ي قمية املؤسسة وفق طاقهتا الاستامثرية  Premoneyمتكن الطريقتني السالفيت اذلكر يف حتديد القمية  -

ة بلعامتد عىل أ صول مس تقبلية أ  يني التدفقات النقدية و اليت تقدم قمية املنشاحلالية، عىل عكس طريقة حت 

ة و حتديد قمية أ كرث حقيقية لها ما يسمح أ  غري موجودة بعد، لك هذا يسمح بتحديد جمال تقيمي منطقي للمنش

عطاء سعر من رشاكت رأ س املال اخملاطر من  التطوير مرحةل متويل مرحةل المنو ال و ي وللمبادر بطلب  اإ

مسامهة منطقي و حقيقي للمخاطر برأ س املال، كام يسمح هل مبعرفة الرفع املا ي ال مثل اذلي يقيه من خطر 

 متيع مسامهته.

ن الهدف الرئييس لقياس رأ س املال الفكري هو التقرير و الإفصاح عنه خملتلف ال طراف املهمتة بملنش - ة أ  اإ

  سواء اكنت داخلية أ و خارجية. 

تزداد أ مهية و جودة و جحم املعلومات املفصح عهنا حول رأ س املال الفكري بزايدة معر و مرحةل تطور  -

 املشاريع الاستامثرية.

ن الإفصاح عن رأ س املال الفكري يقدم نظرة عن جودة أ صول املنش - ة، كام يسامه يف زايدة موثوقية أ  اإ

ل من رشاكت رأ س املال اخملاطر و يربر سعر فرضيات خمطط ال عامل بلنس بة للمبادرين بطلب المتوي

 للمخاطر برأ س املال. من املبادر  املسامهة املقرتح

ن التقرير و الإفصاح عن رأ س املال الفكري خاصة موازنة  - يسامه يف معرفة جودة و  Thésaurus Bercyاإ

يقلل من خطر عدم متاثل املعلومة و يقلص أ يضا خطر عدم أ اكدة املشاريع  ة مما أ  مدة اس تدامة أ صول املنش

املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر خاصة أ ثناء ادلراسة ال ولية للمشاريع اليت جيرهيا 

 اخملاطرون برأ س املال.

فصاح املشاريع املبادرة بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر - عن رأ س املال الفكري يف  يسمح اإ

تقليص تاكليف ادلراسة املعمقة بلنس بة للمخاطر برأ س املال و ذكل بتفعيل مرحةل ادلراسة ال ولية للمرشوع 

ة و مدى قدرهتا عىل خلق القمية و أ  بلعامتد عىل تقرير رأ س املال الفكري، اذلي يوحض جودة أ صول املنش

 قلص خطر الاختيار العكيس بلنس بة لرشاكت رأ س املال اخملاطر.ما ي ،مطابقهتا مع فرضيات خمطط ال عامل

ىل النتاجئ التالية،  النتاجئ التطبيقية: –2–1  حول جمال تقيمي رشكة خلصت ادلراسة التطبيقية اإ

ىل أ مثلية الرتكيب املا ي، و كذا أ مهية موازنة  ضافة اإ الاحتاد الصيدلين القس نطيين وقميهتا احلقيقية اإ
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Thésaurus Bercy  يف حصول مرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين عىل المتويل من رشكة رأ س مال

ىل نتاجئ اختيار رشكة رأ س مال خماطر لمتويل مرشوع التطوير : ضافة اإ  خماطر جزائرية، اإ

 جمال التقيمي: –1–2–1

حيدد جمال تقيمي رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين حبده ال دىن وفق طريقة اذلمة املالية واذلي متثهل القمية  -

postmoney  دج. 484 473 905بـ 

حيدد جمال تقيمي رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين حبده ال عىل وفق طريقة حتيني التدفقات النقدية  -

 دج. 590 880 168 3بـ  postmoneyقوي واذلي متثهل القمية  βمبعامل خطر 

  القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين: –2–2–1 

 لتحديد القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين مت وضع املعايري التالية: -

ىل القمية ادلفرتية.  * دراسة نس بة سعر الطريقة اإ

ن حتديد  القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين يتطلب رضورة تمثني ال صول املادية * اإ

دماج املردودية املس تقبلية املتأ تية من  ضافة ملردوديهتا املس تقبلية بأ صولها احلالية، دون اإ والفكرية للرشكة، اإ

 مرشوع التطوير.

قيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين * رضورة أ ن تتناسب الطريقة املعمتدة يف حتديد القمية احل 

 مع جحمها.

* رضورة تربير سعر املسامهة املقرتح لرشكة رأ س املال اخملاطر من قبل املبادرين مبرشوع الاحتاد 

 الصيدلين القس نطيين  مبعطيات تتناسب مع الطريقة املس تخدمة يف التقيمي.

ل الرتكيب املا ي املوضوع من قبل الرشاكء *دراسة نسب مسامهة طريف العملية المتويلية يف ظ

 املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين.

من خالل املعايري السالفة اذلكر ميكن اخلروج بلنتاجئ التالية حول القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين  -

 القس نطيين:

بملناس بة لرشكة  TBلـ  لفكرية* ميكن اعتبار طريقة متوسط مردودية أ صول العرض والطلب ا

 الاحتاد الصيدلين القس نطيين نظرا لعدم التباعد الكبري ملؤرش نس بة القمية ادلفرتية لسعر الطريقة.

عىل رشوط املعيار الثاين، حيث تستند هذه  TB* جتيب طرق مردودية ال صول الفكرية لـ 

الطريقة عىل حتديد قمية الرشكة بلعامتد عىل مردودية ال صول الفكرية احلالية بعتبارها أ ساس خلق القمية 

ىل ال صول الصافية املعدةل. ضافة اإ  اإ
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قمية جد ل تتناسب طريقة حتيني التدفقات النقدية مع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ل هنا تقدم  *

ىل اس تخدام معدل املردودية ادلاخيل مكعامل  عالية وومهية لها، عادة ما تتجه رشاكت رأ س املال اخملاطر اإ

حتيني ما خيفض من قمية الرشكة املبادرة بطلب المتويل بل موال اخلاصة، يف ظل لك هذا ميكن اعتبار حتديد 

 التدفقات النقدية بلغري املناس بة للرشاكء قمية رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين وفق طريقة حتيني

 املبادرين للتفاوض عىل نس بة مسامهة طريف العملية المتويلية.

* ما يعاب عىل طريقة حتيني التدفقات النقدية هو ارتاكزها عىل فرضيات مالية غري مدمعة حول 

أ ين يمت تدعمي قمية الرشكة  TBقدرة الرشكة عىل توليد املردودية املس تقبلية، عىل عكس طريقة مردودية 

اليت توحض جودة أ صول الرشكة وقدرهتا عىل توليد التدفقات النقدية املس تقبلية، ما  TBبلإفصاح عن موازنة 

 ن هذه الطريقة تتناسب مع رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين.أ  يعين ب

دج وفق  194 404 402* تعترب نس بة املسامهة املقرتحة لرشكة رأ س املال اخملاطر مقابل سعر 

بملتوازنة لطريف العملية المتويلية نظرا ل هنا  TBطريقة متوسط مردودية أ صول العرض والطلب الفكرية لـ 

جتمع بني مدخل اذلمة املالية واملردودية، أ ي تعطي قمية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين بناءا عىل قدرة 

 بل صول احلالية الفكرية واملادية. املس تقبلية الرشكة عىل توليد املردودية

* ميكن اعتبار قمية رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين وفق طريقة متوسط مردودية أ صول الطلب 

ىل القمية ادلفرتية للرشكة وفق بملنطقية واحلقيقية، وهذا ل   TBلـ  والعرض الفكرية ن نس بة سعر الطريقة اإ

بيق النسب، كام أ ن هذه الطريقة جتمع بني اذلمة املالية واملردودية وهو يتوسط  1.29هذه الطريقة ل يتعدى

دماج مردودية ال صول املس تقبلية من هجة، كام أ هنا تتوسط طريقيت  املس تقبلية املتأ تية بل صول احلالية دون اإ

 اذلمة املالية وطريقة حتيني التدفقات النقدية.

قس نطيين وفق طريقة متوسط مردودية أ صول الطلب * ميكن اعتبار قمية رشكة الاحتاد الصيدلين ال 

مع رشكة مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين بأ ساس التفاوض بلنس بة للمبادرين  TBلـ  والعرض الفكرية

 دج.194 404 402 بـ يقدر رأ س املال اخملاطر حول نس بة املسامهة املقرتحة مقابل رفع ما ي

  :أ مثلية الرتكيب املا ي –3–2–1

تتوقف أ مثلية الرتكيب املا ي عىل أ مثلية الرفع املا ي اذلي قام به املبادرون واذلي ل يعرضهم خلطر 

ن حتديد القمية احلقيقية لرشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين وفق طريقة متوسط  كبري يف متيع مسامههتم، اإ

من رأ س مال الرشكة لصاحل  %37.38يفقد الرشاكء املبادرين TBمردودية أ صول الطلب والعرض الفكرية لـ 

 رشكة رأ س املال اخملاطر، يف ظل لك هذا ميكن اس تخالص النتاجئ التالية:
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ىل خطر كبري يف متيع  - ل يعرض الرفع املا ي الرشاكء املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين اإ

 .% 62.62مسامههتم، فأ غلبية ال سهم ستبقى حبوزهتم بنس بة 

 اخملاطر فعلهيم اختاذ أ حد القرارات التالية: املال حاةل قرر الرشاكء املبادرون ختفيض مسامهة رشكة رأ سيف  -

نتاج ال دوية السائةل  * نتاجية لإ جناز وحدة اإ ماكنية ختفيض جحم مرشوع التطوير اخلاص بإ دراسة اإ

 ذات الشلك احلقين من النوايح التقنية.

 هلم اخلاصة يف الرتكيب املا ي ملرشوع التطوير.ن بأ موايمسامهة الرشاكء املبادر  *

ماكنية رهن اخملزون. * ماكنية الرفع من جحم المتويل البنيك يف متويل املرشوع، كدراسة اإ  دراسة اإ

يف حصول مرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين  Thésaurus Bercyأ مهية موازنة  –4–2–1

 عىل المتويل من رشكة رأ س مال خماطر جزائرية :

ن استناد املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين يف حتديدمه لقمية مسامهة رشكة رأ س املال  - اإ

رفاقها مبوازنة  TBاطر عىل طريقة مردودية أ صول العرض و الطلب لـ اخمل ىل  معلومات مالية  TBواإ ضافة اإ اإ

ووصفية عن ال صول الفكرية املسامهة يف معلية خلق القمية من شأ نه أ ن جيعل اخملاطر برأ س املال ينظر لسعر 

املسامهة املقرتح من قبل املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين بأ نه مت بناءا عىل حتديد قمية أ كرث 

 ية وومهية.حقيقية للمؤسسة وليس قمية عال 

فصاح املبادرين مبرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيين عن موازنة - ن اإ رفاقها مبعلومات و مالحق   TBاإ و اإ

ماكنه أ ن يسامه يف  ىل قمية مردوديهتا بإ ضافة اإ توحض كيفية حساب معامالت اس تدامة ال صول الفكرية اإ

عادة  توضيح قدرة ال صول الفكرية واملادية عىل خلق القمية و زايدة موثوقية فرضيات خمطط ال عامل رشيطة اإ

هتالك عديد ال صول الفكرية اكلتنظمي و رأ س مال املوردين و  النظر يف تقديرات حسابت النتاجئ يف ظل اإ

 اليت ميكن أ ن ينتج عهنا أ عباء مس تقبلية.

فصاح رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين عن موازنة   - ن اإ مبعرفة  يسمح للمخاطر برأ س املال TBاإ

ضافية عن مس تقبل الرشكة و اخملاطر اليت ميكن أ ن تعرتضها و اليت ل يظهرها خمطط ال عامل و  معلومات اإ

 حسابت الرشكة، و ميكن توضيح لك هذا من خالل ال يت:

معلومات لرشكة رأ س املال اخملاطر عن القمية الاستبدالية الصافية لأ صول  TBتقدم موازنة  *

نفاقات الفكرية و مدى اس ت هتالك عديد ال صول الفكرية ما يتطلب اإ دامهتا و جودهتا، حيث يظهر جليا اإ

 مس تقبلية لإحاللها و جتديدها خاصة التنظمي و العالمة التجارية و رأ س مال املوردين.
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مل يمت حساب معامل احلاةل لقياس القمية الاستبدالية الصافية لأ صول الفكرية لرشكة الاحتاد  *

 ادــة الاحتــة ذلكل بسبب عدم امتالك رشكـات و املعطيات الالزمــقس نطيين نظرا لغياب املعلومال الصيدلين 

دارة لأ صول الفكرية، لك هذا ميكن أ ن يفرس من قبل اخملاطر برأ س  الصيدلين القس نطيين للوحة قيادة و اإ

دارة رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين املال بأ مهية هذا النوع من  بضعف يف التس يري، و عدم وعي اإ

 ال صول. 

ماكنه أ ن يفرس من قبل *  قمية مردودية أ صول الطلب اكرب من قمية مردودية أ صول العرض، بإ

برأ س املال مبؤرش خطر عن مدى قدرة أ صول العرض يف اس تقطاب الزبئن يف املس تقبل، كام ميكن  اخملاطر

هتالك أ صول العرض الفكرية يمت   برسعة اكرب من أ صول الطلب )رأ س املال الزبوين(.أ ن يفرس أ يضا بن اإ

ن الإفصاح عن موازنة  * ماكنه أ ن يفعل مرحةل  اخلاصة برشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين TBاإ بإ

 تعترب مرحةل املراجعة املعمقة ال ساس يف يص خطر عدم متاثل املعلومة و اليتادلراسة ال ولية للمرشوع يف تقل 

 حتديده.

ىل املراجعة املعمقة *  من قبل  du diligenceختضع لك املعلومات املفصح عهنا يف خمطط ال عامل اإ

ل أ ن مراجعة ال صول طريقة ل ختضع لهذه العملية، أ مام لك هذا طورت  الفكرية اخملاطر برأ س املال، اإ

Thésaurus Bercyطارا تطبيقيا للمراجعة املعمقة لرأ س املال غري املادي، ترتك ز أ ساسا عىل مراجعة ، اإ

نه أ ن يقلل اخملاطر حول موثوقية أ  ال صول غري امللموسة ما من ش جودةغري مالية، يمت من خاللها  تصنيف 

 .للمخاطر برأ س املال الاحتاد الصيدلين القس نطيين رشوعمب  يناملعلومات املعروضة من قبل املبادر 

: مرشوع الاحتاد الصيدلين القس نطيينال خماطر جزائرية لمتويل اختيار رشكة رأ س م –5–2–1

لهيم  SOFINANCEو  FINALEPتعترب رشكة  أ مه مؤسس تني لرأ س املال الاستامثري ميكن أ ن تتوجه اإ

رشكة الاحتاد الصيدلين القس نطيين لطلب المتويل بل موال اخلاصة، و هذا بلنظر خلربهتم يف متويل مشاريع 

 ويل مرحةل التطوير.الصناعة ادلوائية يف اجلزائر و كذا مت

لهياعىل ضوء النتاجئ اليت مت التوصل التوصيات:  –2 يف لك من ادلراسة النظرية و التطبيقية،  اإ

 يويص الباحث مبا ييل:

رضورة اهامتم رشاكت رأ س املال اخملاطر و املشاريع املبادرة بطلب المتويل بل موال اخلاصة يف اجلزائر و  -

 الفكري.العامل بطرق قياس رأ س املال 

العمل عىل توضيح أ مهية استناد طريف العملية المتويلية برأ س املال اخملاطر عىل طرق قياس رأ س املال  -

 الفكري ك ساس لتحديد سعر مسامهة لك طرف، و هذا من خالل امللتقيات العلمية و املهنية.



 اخلامتة
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صاح عن ال صول الفكرية من العمل عىل زايدة وعي الرشاكت يف اجلزائر و العامل بأ مهية القياس و الإف -

 خالل تنظمي دورات تكوينية حوهل.

جبار املؤسسات املالية يف اجلزائر و العامل املنش - لزامية التقرير عن ال صول أ  رضورة اإ ت الاقتصادية بإ

 الفكرية.

صدار معيار حماس يب ين - صدار معايري احملاس بة يف اجلزائر بإ ظم مطالبة اجلهات و املنظامت املس ئوةل عن اإ

ت الاقتصادية يف القياس و التقرير عن أ  املعاجلة احملاسبية لأ صول الفكرية، و يكون لبنة تسمح للمنش

 عنارصه يف القوامئ املالية. 

 قد يكون هذا العمل البحيث دافعا دلراسات مس تقبلية مرتبطة هبذا املوضوع: أ فاق البحث: –3

 القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكري. مبادر من خالل -حومكت العالقة خماطر برأ س املال -

 أ مهية القياس و الإفصاح عن رأ س املال الفكري يف المتويل البنيك للمشاريع الاستامثرية. -

 رأ س املال الفكري.التدقيق العام لت الاقتصادية من خالل أ  ملنشأ داء ا حتسني -

ماكنية تطبيق حماس بة رأ س املال الفكري يف  -  املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية.دراسة مدى اإ
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 (1امللحق رمق )

 املصنعة أأسعار الأدوية املس توردة و املعبأأة و هيلكةمناذج 

يداعها دلى وزارة الصحة حمليا اليت يمت ا   
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 (2ملحق رمق )

املزيانية املقفةل لرشكة الاحتاد الصيدالين القس نطيين يف 

 31/12/2012و حساب النتاجئ يف  31/12/2012
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(3امللحق رمق )  

تلكفة الاس تدامة اخلاص حبساب ال جدول املعايرة ملعامل 

 الاستبدالية الصافية لأصول ادلوران الفكرية
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 (4امللحق رمق )

رشوط ممارسة نشاط رأأس املال  11 – 06القانون 

ال الاستامثري يف اجلزائر من قبل رشاكت رأأس امل

 الاستامثري
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 (5امللحق رمق )

املتعلق برشوط ممارسة  56 – 08مرسوم تنفيذي رمق 

 نشاط رشكة رأأس املال الاستامثري
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 قامئة املراجع 

 ابللغة العربية :

 أ وال : الكتب :

 مؤسسات رأ س املال اخملاطر ودورها يف تدعمي املرشوعات    عبد الباسط وفا، – 1

 م. 2001الناش ئة، دار الهنضة العربية، مرص، 

 ادلار اجلامعية،  مرص، املرشوعات الاستامثرية، ىدراسة جدو   ،أ مني الس يّد أ محد لطفي – 2

                                            2005  . 

حومكت الرشاكت، املفاهمي، املبادئ، التجارب، ادلار اجلامعية،  ،طارق عبد العال مّحاد – 3

 م. 2005مرص 

دارة رأ س املال الفكري يف منظامت ال عامل، دار اليازوري العلمية   ،سعد عيل العزني – 4  ا 

 م. 2009للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن،    أ محد عيل صاحل،      

دارة املوارد الفكرية واملعرفية يف منظامت ال عامل العرصية، مطبعة  س يّد محمد جاد الّرب، – 5  ا 

 م. 2006العرشي، مرص،      

دارة الالملموسات، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع،    جنم عبود جنم، – 6  ا 

 م. 2010ال ردن، عامن       

دارية معارصة، السحاب للنرش    هاين محمد السعيد، – 7  رأ س املال الفكري، انطالقة ا 

 م. 2008والتوزيع، القاهرة، مرص، الطبعة ال وىل 

دارة املعرف   جنم عبود جنم، – 8  ، املفاهمي والاسرتاتيجيات والعمليات، الوراق للنرش ةا 

 م. 2008والتوزيع، ال ردن، الطبعة الثانية، 

مقدمة يف نظرية احملاس بة واملراجعة، الطبعة ال وىل، دار احلاد  حيدر عيل محمد بين عطا، – 9

 م. 2007للنرش والتوزيع، ال ردن، 
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 معايري التقارير املالية ادلولية، الرساء للنرش والتوزيع، الشارقة،   ارات،عخادل جامل احل – 10

 م. 2008اال مارات، 

    الورقة الزرقاء،اجلزائر، احملاس بة ادلولية،دار النرشمعايري    خلرض عالوي، – 11

 م.                                         2012                                            

 ترمجة للعربية حبار حس نة، معايري احملاس بة ادلولية، الورقة الزرقاء    دواكس وأ خرون، – 12

 م. 2009اجلزائر، للنرش والتوزيع، 

يرتاك للطباعة والنرش، القاهرة، مرص،   محمد املربوك أ بو زيد، – 13  م.2006احملاس بة ادلولية، ا 

 تدقيق احلساابت املعارص، الطبعة ال وىل، دار امليرسة للنرش   املطارنة غسان فالح، – 14

 م. 2006باعة، عامن، ال ردن، ط والتوزيع وال 

 م. 2007نظرية احملاس بة، منشورات ال اكدميية العربية، ادلمنارك،   وليد انيج احليايل، – 15

 اال عداد والعرض والتحاليل، ادلار اجلامعية،  سالتقارير املالية أ س  طارق عبد العال حامد، – 16

 م. 2008اال سكندرية، 

 اثنيا : ال طروحات :

شاكلية متويل املؤسسات الاقتصادية، دراسة حاةل املؤسسات    العايب ايسني، – 1  ا 

 الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، أ طروحة دكتوراه يف العلوم

 م. 2011الاقتصادية، غري منشورة، جامعة قس نطينة 

 فعالية رأ س املال اخملاطر يف متويل املشاريع الناش ئة، مذكرة    محمد السبيت، – 2

 م. 2009جامعة منتوري، قس نطينة، ماجس تري، غري منشورة، 

 دور املعلومات احملاسبية يف تقومي ال داء الاسرتاتيجي يف ظل   ميرس وهاب وهاب، – 3

 مفاهمي نظرية الواكةل، دراسة ميدانية عىل عينة من الرشاكت 

 الصناعية املسامهة املدرجة يف سوق العراق لل وراق املالية، رساةل 
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 لكية اال دارة والاقتصاد، جامعة بغداد.ماجس تري يف احملاس بة، 

 تأ هيل املؤسسات الصغرية املتوسطة مكدخل لتطبيق احلومكة   هشام سفيان صلواتيش، – 4

 وحتسني ال داء، دراسة حاةل مؤسسة جيتوب، مذكرة ماجس تري،

دارة ال عامل، غري منشورة، جامعة البليدة،     م. 2008ختصص ا 

 دور رشاكت رأ س املال اخملاطر يف متويل املؤسسات الصغرية    بلغة ساهل زينب، – 5

واملتوسطة، دراسة حاةل الصندوق الوطين للتأ مني عىل البطاةل، 

أ وت سكيكدة،  20رساةل ماجس تري غري منشورة، جامعة 

 م.2012

 اثلثا : اجملالت :

رية رأ س املال اخملاطر، بديل مس تحدث لمتويل املؤسسات الصغ   بريبش السعيد، – 1

 م. 2007، 05املتوسطة يف اجلزائر، جمةل الباحث، عدد   حاج فياليل، مغراوة فتيحة،

 تللمشاريع الاستامثرية، جمةل اقتصاداي ةاجلدوى البيئيدراسة  أ ورسير منور، – 2

فريقيا، العدد السابع، جامعة الشلف،   م. 2009شامل ا 

اال داري وتلكفة الواكةل للملكية ومدى العالقة بني حمددات السلوك   مؤيد محمد الفضل، – 3

تأ ثرها ابل داء، دراسة حاةل العراق، اجملةل العربية للمحاس بة، جامعة 

 م. 2013القادس ية، الكويت، 

دور نظرية اال شارات يف الرفع من كفاءة ال سواق املالية، جمةل   ،شويق بورقبة – 4

يف، ، جامعة سط 10وم الاقتصادية وعلوم التس يري، العدد لالع

2012. 

 Blackتقيمي املؤسسات من منظور نظرية اخليارات، منوذج   ،د. دادن عبد الغين – 5

School 1973  دارية، العدد ، 11م، جمةل أ حباث اقتصادية ا 

 .2012بسكرة، 

براهمي خليل  – 6  مشالكت القياس احملاس يب النامجة عن التضخم وأ ثرها عىل   ا 
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استبدال ال صول، جمةل لكية بغداد للعلوم الاقتصادية اجلامعية،   حيدر السعدي،

 .2009، 21العدد 

القياس يف احملاس بة، ماهيته وقيوده ومدى تأ ثره ابلتضخم، جمةل   ،ابلريق تيجاين – 7

 .2008، جامعة سطيف، 08العلوم الاقتصادية، العدد 

 رابعا : منشورات وملتقيات :

املال اخملاطر، منوذج واعد لمتويل املرشوعات الرايدية يف رأ س   محمد سعد النارص، – 1

اململكة العربية السعودية، حبث ممكل ملرحةل املاجس تري، كريس 

 .2012سابك دلراسة ال سواق املالية، السعودية، 

 التدقيق القانوين ك داة لتس يري الواكةل يف الرشكة، امللتقى ادلويل   كنوش عاشور – 2

العلمي حول : أ خالقيات وأ عامل واملسؤولية الاجامتعية للمؤسسة،  نبيل حامدي،      

 .2007جامعة تلمسان، 

 دراسة حومكت الرشاكت عىل الشفافية وجودة القوامئ املالية يف   بن الطاهر حسني – 3

ظل النظام احملاس يب املايل، ملتقى حومكت الرشاكت ك لية للحد  بوطالعة محمد،       

 .2012واال داري، جامعة بسكرة، من الفساد املايل 

 عىل  حمددات اال فصاح احملاس يب عن رأ س املال الفكري و أ ثره                        جمدي مليجى – 4
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 قامئة اجلداول

 الصفحة العنوان الرمق

الفرق بني رأ س املال اخملاطر ورأ س املال الاستامثري من وهجة نظر امجلعيات  1-1

 املهنية يف العامل

8 

 9 املراحل المتويلية لرأ س املال اخملاطر 1-2

 11 واملشاريع املموةل ذاتيا يف الو.م.أ  مقارنة بني املشاريع املموةل برأ س املال اخملاطر  1-3

 11 مقارنة بني املرشوعات املموةل برأ س املال اخملاطر وغري املموةل به يف فرنسا 1-4

 21 مقارنة بني المتويل البنيك والمتويل برأ س املال اخملاطر للمشاريع لصغرية واملتوسطة 1-5

 22 رأ س املال اخملاطر يف أ ورواب، الو.م.أ  حسب قطاع النشاط تاستامثرا 1-6

 42 أ مه املعلومات اليت يتضمهنا خمطط ال عامل 1-7

املس تخدم ابلنس بة للمؤسسات غري املدرجة يف البورصة  βجماالت املعامل  1-8

 ابالعامتد عىل درجة خطرها.

51 

 53 حمل التقيمي أ ةالشبهية واملنشمعطيات خمتلفة عن مضاعفات التقيمي للمنشأ ت  1-9

ىل القمية ادلفرتية لعينة من 2-1  103 العاملية الرشاكت نس بة القمية السوقية ا 

 113 سمل التنقيط ومعاين القمي 2-2

 115 املرتبطة ابلنوعية الفردية لرأ س املال البرشي يريتنقيط مؤرشات املعا 2-3

 122 مؤرشات قياس دفرت الطلبيات 2-4

 123 مؤرشات قياس حركية السوق )المنو( 2-5

 123 حركية السوق )اس تقرار المنو( 2-6

 123 مؤرشات قياس اخلطر 2-7

 124 مؤرشات قياس الرثوة 2-8

 124 مؤرشات قياس الشهرة 2-9
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 امللخـص:

عن رأ س املال  أ ين تمكن أ مهية القياس و اال فصاحجاءت هذه ادلراسة ملعاجلة اال شاكلية التالية:"

"، ول جل حتقيق هذا الهدف مقنا الفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأ س املال اخملاطر

 ابمجلع بني ادلراسة النظرية من هجة وادلراسة التطبيقية من هجة أ خرى.

يقية فقد مقنا تناولنا يف ادلراسة النظرية فصلني و مجعت بني شقي املوضوع، أ ما يف ادلراسة التطب  

سقاط النتاجئ النظرية عىل دراسة تطبيقية من منظور مرشوع الاحتاد الصيدالين القس نطيين   . UPCاب 

ىل مجموعة من النتاجئ أ مهها: أ مهية القياس و اال فصاح عن رأ س املال تزداد  و قد خلصت ادلراسة ا 

خاصة يف متويل املراحل الالحقة  اطرالفكري يف متويل املشاريع الاستامثرية عن طريق رشاكت رأ س املال اخمل

 ملرحةل الانطالق أ ي مرحةل المنو ال ويل و التطوير.

ضافة لطريقة  AFو  BMتطرح طريقة  لقياس رأ س املال الفكري حلوال للمعوقات اليت  TBا 

ع و تعرتض املبادرين بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر، خاصة يف حتديد القمية احلقيقية للمرشو

 كذا حتديد قمية الرفع املايل ال مثل.

ن اال فصاح عن رأ س املال الفكري يقدم نظرة عن جودة أ صول املنشأ ة، كام يسامه يف زايدة موثوقية  ا 

فرضيات خمطط ال عامل ابلنس بة للمبادرين بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر ويربر سعر املسامهة 

 للمخاطر برأ س املال.املقرتح من قبل املبادرين 

يسامه يف معرفة جودة و مدة  TBكام أ ن التقرير و اال فصاح عن رأ س املال الفكري خاصة موازنة 

يقلل من خطر عدم متاثل املعلومة و يقلص أ يضا خطر عدم أ اكدة املشاريع املبادرة  اس تدامة أ صول املنشأ ة مما 

اء ادلراسة ال ولية للمشاريع اليت جيرهيا اخملاطرون بطلب المتويل من رشاكت رأ س املال اخملاطر، خاصة أ ثن

 برأ س املال.

رأ س املال اخملاطر، رشاكت رأ س املال اخملاطر، رأ س املال الفكري، القياس، اللكامت املفتاحية: 

 اال فصاح، المتويل.

 

 



 

 

Résume :  

Cette étude a essaie de résoudre la problématique suivante : Où est l’importance 

de la mesure et de la divulgation du capital intellectuel dans le financement des projets 

d’investissement par l’intermédiaire des sociétés de capital risque , et pour atteindre cet 

objectif, nous avons combiné l’étude théorique avec une étude pratique. 

Dans l’étude théorique nous avons traité deux chapitres et dans l’étude pratique 

nous avons appliqué les résultats théoriques sur une étude du point de vue du projet 

UPC. 

L’ensemble des résultats s’articule autour des points suivants : l’importance de la 

mesure et de la divulgation du capital intellectuel dans le financement des projets 

d’investissement par les sociétés de capital risque est particulièrement important pour 

financer les étapes suivantes de la phase de démarrage, spécifiquement la phase initiale 

de croissance et la phase de développement. 

La méthode de BM et AF et la méthode de TB pour mesurer le capital intellectuel 

apporte des solutions aux contraintes qui affronte les demandeurs de financement de 

capital risque et qui s’articulent autour des difficultés rencontrer par les porteurs de 

projets dans la définition de leurs valeurs réelles et logiques et leur levée de fonds idéal. 

La divulgation du capital intellectuel donne un aperçu de la qualité des actifs de 

l’entité et augmenter la fiabilité des hypothèses du plan d’affaires pour les demandeurs 

de financement de capital risque et justifier le prix de participation proposé par ces 

derniers au capital risqueur. 

Le rapport et la divulgation du capital intellectuel, notamment le bilan TB 

contribue à savoir la qualité et la pérennité des actifs de l’entreprise qui permet à réduire 

le risque d’asymétrie d’information et le risque d’incertitude des projets demandeurs de 

financement de capital risque spécifiquement dans l’étude préliminaire des projets 

effectués par les capital risqueurs.  

Mots clés : Capital risque, Sociétés de capital risque, Capital intellectuel, La 

Mesure, La Divulgation, le Financement.  

 



 

 

Abstract: 

This study is carried out in order to treat the following problematic: (the 

importance of the measurement and the intellectual capital Disclosure in the financing 

the investment projects via venture capital companies), in order to realize this aim; we 

have used the theoretic study in one hand and the practical study in the other hand. 

We divided the theoretic study into two chapters which gather the two sections 

of subject. In the practical study, we have projected the theoretic results on the practical 

study according to the vision of the Pharmaceutical Union of Constantine (UPC) 

project. 

This study has attained several results that the most important are: the 

importance of the measurement and the intellectual capital disclosure in the financing 

the investment projects increase via venture capital companies, particularly in financing 

the ulterior phases after the starting phase i.e. the initial growth phase and development. 

So the methods of BM and AF, in addition to the TB method for the 

measurement of the intellectual capital, provide solutions for the impediments that 

oppose the requesters of financing from the venture capital companies, especially in 

defining the real value of the project and the optimum financial increase.  

The disclosure of the intellectual capital offers a vision about the quality of the 

companies assets; also it increases the dependability of the business plan’s hypothesis   

for the requesters of financing from the venture capital companies Moreover, it justifies 

the proposed price of contribution for risks by capital. 

As well, the reporting and disclosure of the intellectual capital, particularly the 

balance of TB, contributes in knowing the quality and perennity of the companies assets, 

which minimizes the risk of the information’s non conformity and reduces also the risk 

of non confirmation of the projects that request the financing from the venture 

companies especially in the preliminary study of projects made by the capital’s 

venturesome. 

Key words:  Venture capital - Venture capital companies - Intellectual capital – 

Measurement – Disclosure – Financing. 
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